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RESUMO 
 

A pobreza é uma das principais temáticas discutidas pelas Ciências Sociais e nas últimas 
décadas ganhou destaque enquanto problema social a ser enfrentado pelos Estados, por meio 
de políticas públicas. Entre as possíveis ações estatais para combater a pobreza, as políticas de 
transferência de renda direta materializam-se como o “carro-chefe” da assistência social em 
países do Sul Global. A focalização nas mulheres, preferencialmente titulares do benefício, é 
uma das principais características desse tipo de iniciativa, pois garantiria que o dinheiro fosse 
aplicado de forma mais “eficiente” para sobrevivência das famílias, em especial para o cuidado 
das crianças e dos adolescentes. Esse aspecto é discutido por autoras feministas como uma 
forma de “funcionalizar” a mulher, o que reproduziria papéis de gênero que sobrecarregam as 
mulheres com o trabalho do cuidado. No Brasil, o programa Bolsa Família completa 16 anos 
de implementação e, apesar das controvérsias, é visto como uma política de sucesso no combate 
à pobreza. Na seara de estudos sobre possíveis mudanças na vida das pessoas beneficiárias, 
diversas autoras discutem sobre possíveis processos de ganhos de autonomia das mulheres. A 
partir desse questionamento, o corpus analítico consolidado aponta para dois caminhos 
possíveis: aumento de autonomia feminina ou reforço dos papéis de gênero. O presente trabalho 
busca analisar se laços sociais de mulheres beneficiárias são transformados ou iniciados após a 
inserção delas no Bolsa Família, e se estes são capazes de impulsionar ou minar a sua 
autonomia, tendo o potencial de contribuir para que transcendam desigualdades de gênero. O 
conceito de autonomia relacional adotado combina uma abordagem feminista a uma perspectiva 
sociológica, ao considerar que as pessoas só podem ser efetivamente autônomas nas suas 
relações com outras [nunca sozinhas, isto é, independentes]. Assim, a autonomia é marcada 
pela interdependência entre as pessoas, vistas como “eus em relação”. Para responder a 
pergunta de pesquisa, foi realizado um estudo de caso qualitativo, que lança mão de análise 
documental, observação direta e entrevistas em dois bairros periféricos em Santos (SP) – 
Alemoa e Dique Vil Gilda. Como estratégia de coleta e análise dos dados optou-se pelo uso do 
método da história oral, empreendido com trezes mulheres beneficiárias do Bolsa Família e 
residentes de moradias sobre palafitas. Adicionado a isto, foram conduzidas entrevistas com 
roteiro semiestruturado com assistentes sociais que trabalham nos CRAS (Alemoa e Rádio 
Clube), ambos equipamentos que as mulheres beneficiárias frequentam. Os resultados sugerem 
que a autonomia dessas mulheres é imperfeita, uma vez que as dinâmicas produzidas no ciclo 
intergeracional da pobreza e as múltiplas carências e violências (com destaque às de gênero) 
não são rompidas e continuam condicionando as suas experiências cotidianas. Ademais, 
constatou-se que, por um lado, a autonomia é minada por relações com homens que reproduzem 
papéis desiguais de gênero; mas, por outro lado, há espaço para construção de redes de ajuda 
mútua e afetos para além da esfera doméstica, sendo dinâmicas importantes para o impulso da 
autonomia e bem-estar das mulheres. 
 
Palavras-chave: autonomia; pobreza; laços sociais; gênero; política de transferência de renda; 
Programa Bolsa Família. 

 
  



 

ABSTRACT 
 

Poverty is one of the main thematic topics discussed by social sciences and, in the last decades, 
it received even more attention as a social problem that demanded State action through public 
policies. Between the many possibilities of State action courses that could be adopted to deal 
with the poverty issue, cash transfer programs have presented themselves as a very popular 
social assistance policy between countries in the Global South. The strategy of targeting women 
is one of the main features of this type of policy because it guarantees that the money is applied 
in a more “efficient” way for the family’s survival, especially benefiting children and 
adolescents. However, this policy’s feature is debated by feminist authors who consider as a 
way of “functionalize” women. In this sense, it is argued that the policy design reproduces 
gender roles that can overwhelm women with care work. In Brazil, Bolsa Familia completes 16 
years of implementation and, despite controversies that surround it, it is considered a successful 
public policy to address poverty issues. In the research field about possible effects of the 
program on the lives of the beneficiary women, many authors also debate possible leveraging 
processes related to female autonomy. Regarding these possible effects of Bolsa Familia in 
women’s life’s, the consolidated literature points to two possibilities: the program either raised 
women’s autonomy or it strengthened unequal gender roles. The present work seeks to analyze 
if the social bonds of beneficiary women of the Bolsa Familia are built or transformed after 
their inclusion in the program, and if these bonds can stimulate or weakening their autonomy. 
The concept of relational autonomy adopted in this work combines a feminist and a sociological 
approach by considering that people can only be effectively autonomous inside their 
relationships with one another (never by themselves, as independent individuals), since they’re 
embedded in the communities where they live in. To answer the proposed research questions, 
it was conducted a qualitative case study that used documental analysis, direct observation and 
interviews placed in two vulnerable neighborhoods in Santos (SP) - Alemoa and Dique Vila 
Gilda. As a strategy for data collection and analysis, this research uses an oral history 
methodology, throughout interviews with thirteen beneficiary women of Bolsa Familia and 
residents of “stilt houses” (“moradias sobre palafitas”) in the referred territories. Interviews 
with social workers from Social Assistance Referencial Centers (CRAS Alemoa and Rádio 
Clube), attended by the beneficiary women, were also conducted. Results suggest that these 
women’s autonomy is imperfect, since dynamics produced by the intergenerational poverty 
cycle and the multiple deficiencies and violence (specially, gender violence) experienced by 
these women are not broken with the Program’s experience and, therefore, continue to condition 
their daily lives experiences. Finally, analyses showed that, on one hand, these women’s 
autonomy is weakened due to relationships with male partners who reproduce unequal gender 
relations; but, on the other hand, there’s space for building networks aimed at providing mutual 
help and affections between these women beyond the domestic sphere, which could lead to 
important dynamics for leveraging women’s autonomy and well-being. 
 
Key words: autonomy; poverty; social bonds; cash transfer policies; Bolsa Familia.  
  



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 15 
2. POBREZA URBANA E LAÇOS SOCIAIS .................................................................... 24 

2.1 Abordagens teórico-conceituais: liberal/econômica e sociológica ................................ 24 
2.2 Gênero, raça e pobreza urbana ....................................................................................... 38 

3. AUTONOMIA E LAÇOS SOCIAIS ................................................................................ 53 
3.1 Autonomia e liberdade: concepções liberais .................................................................. 54 

3.2 A crítica feminista ao liberalismo: desigualdade de gênero e limites ao exercício da 
autonomia das mulheres ....................................................................................................... 59 

3.3 Pobreza, autonomia e laços sociais ................................................................................ 70 

4. POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E PERSPECTIVA DE GÊNERO
 .................................................................................................................................................. 78 

4.2 O caso do Bolsa Família ................................................................................................ 83 

4.3 Autonomia de mulheres beneficiárias do Bolsa Família: o que os estudos nos dizem? 90 

5. MÉTODO DE PESQUISA .............................................................................................. 107 
5.1 Base epistemológica ..................................................................................................... 107 
5.2 Natureza da pesquisa .................................................................................................... 109 

5.3 Coleta dos dados .......................................................................................................... 113 

5.4 Análise dos dados ......................................................................................................... 128 
5.5 Critérios de validação da pesquisa ............................................................................... 130 

6. RESULTADOS ................................................................................................................. 132 
7. DISCUSSÃO ..................................................................................................................... 165 

7.1 Relações de gênero e reprodução do espiral da pobreza .............................................. 166 
7.2 Laços sociais comunitários: conflitos, ajuda mútua e afetos ....................................... 175 

7.3 Autonomia relacional: a centralidade das relações de gênero ...................................... 179 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 182 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 187 
ANEXOS ............................................................................................................................... 209 
 
  



 

LISTA DE SIGLAS 
 
BM – Banco Mundial 

CADÚNICO – Cadastro Único 

CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social 

CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil 

FHC – Fernando Henrique Cardoso 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

FJP - Fundação João Pinheiro  

FGV – Fundação Getulio Vargas 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDF – Índice de Desenvolvimento das Famílias 

IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

IPM – Índice de Pobreza Multidimensional 

IVS – Índice de Vulnerabilidade Social 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 

LIP – Linha Internacional da Pobreza 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

NEHO - Núcleo de Estudos em História Oral 

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio 

PBF – Programa Bolsa Família 

PNF – Programa Nossa Família 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

ONU – Organização das Nações Unidas 

ODM – Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

SAGI – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania 

SEDS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Santos 

USP – Universidade de São Paulo 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS, FOTOS, FIGURAS E QUADROS 

 

Gráfico 1. Proporção de pessoas de 16 ou mais sem rendimento no Brasil (%) por sexo e raça 

(2000-2010) .............................................................................................................................. 50 

Gráfico 2. Proporção de pessoas abaixo da Linha Internacional da Pobreza per capita (U$1,90 

per capita/dia) segundo sexo e cor/raça – Brasil (2012 a 2018) ............................................... 51 

Gráfico 3. Evolução do total de famílias cadastradas e proporção de inclusão das famílias 

pobres e extremamente pobres (%) - Brasil – em milhões e % (2017-2020) ........................... 88 

 

Foto 1.  Palafitas no Alemoa .................................................................................................. 125 

Foto 2. Moradias no Dique Vila Gilda .................................................................................. 127 

Foto 3. Maré e habitações no Dique Vila Gilda .................................................................... 127 

 

Figura 1. Mapa da distribuição do total de famílias beneficiárias pelo Bolsa Família no Brasil

 .................................................................................................................................................. 89 

Figura 2. Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) em Santos (SP) ........ 123 

 

Quadro 1. Resumo da revisão teórica ..................................................................................... 77 

Quadro 2. Instrumentos de coleta de dados .......................................................................... 113 

Quadro 3. Perfil das entrevistadas (Mulheres beneficiárias do Bolsa Família) .................... 118 

Quadro 4. Perfil das entrevistadas (Assistentes sociais) ....................................................... 119 



15 
 

1. INTRODUÇÃO1 
A memória é ter sede 

E todo futuro é sempre possível 

Tatiana Faia 

 
Quem pode saber os verdadeiros sentimentos  

daquelas que não tem voz? 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 

A pobreza é uma das principais problemáticas sociais da era contemporânea e despertou, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, especial atenção do meio acadêmico 

nacional e internacional (MARQUES, 2007; BRONZO, 2010). A definição de pobreza, como 

qualquer conceito nas Ciências Sociais, é situada histórica, cultural e geograficamente 

(CHAMBERS, 2010; FONTANA, 1982). Diversas autoras salientam que embora a pobreza 

denote, sumariamente, uma situação de privação de recursos, é importante investigar quais são 

as carências sofridas, como elas operam e engendram processos e vivências para as pessoas em 

diferentes contextos sociais (JACCOUD, 2009; SILVA et al., 2015; NUSSBAUM, 2001; 

LAVINAS, 2010).  

Embora o Estado de Bem-Estar Social se edifique no Norte Global em meados dos anos 

1950-60 (FRASER, 2013; ESPING-ANDERSEN, 1999), é somente a partir dos anos 1990 que 

as nações formalizam pactos e tratados com o compromisso de erradicar a pobreza extrema, a 

qual acometia em 1989 cerca de 39% (mais de um terço) da população mundial. As séries 

históricas dos últimos trinta anos demonstram avanços inéditos na redução das taxas globais de 

pobreza, com destaque aos países do Sul Global, em especial aqueles da América Latina 

(CEPAL, 2013). Em 2017, por exemplo, existiam 9,2% de pessoas no mundo abaixo da linha 

da pobreza (BANCO MUNDIAL, 2021). No Brasil, a década de 2000-2010 ficou conhecida 

como “a década inclusiva”, atingido o patamar, em 2012, de 5,3% de pessoas abaixo da linha 

da extrema pobreza (U$1,90 per capita por dia) (NERI e SOUZA, 2012). Tal panorama, para 

analistas, é fruto do investimento em políticas sociais, sobretudo as transferências de renda 

focalizadas nas pessoas mais pobres (KABEER, PIZA e TAYLOR, 2013; FIZBEIN e 

SCHADY, 2009; NERI e SOUZA, 2012; BARROS et al., 2007). Nessa linha, Barros, Carvalho 

e Franco (2009), entre 2002 e 2008, estimam que a queda de mais de 35% da incidência da 

 
1 O presente trabalho, enquanto um estudo ancorado no debate feminista, adota a inflexão do artigo feminino como 
“norma” gramatical. 
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extrema pobreza se deu pela implementação do Bolsa Família, programa de transferência de 

renda condicionada que permitiu que o dinheiro “chegasse” à diversas famílias pobres. 

No entanto, mais recentemente, esse cenário otimista é desafiado pelas consequências 

diretas e indiretas da crise propulsionada pela pandemia de COVID-19 (PRATES e BARBOSA, 

2020; CARVALHO, 2020; BARTHOLO et al., 2020). O Banco Mundial estima que, em 2020, 

mais de 150 milhões de pessoas (1,4% da população mundial) caíram na pobreza extrema, o 

que promoveu um aumento nos indicadores globais pela primeira vez em mais de duas décadas 

(BANCO MUNDIAL, 2020). No Brasil, como uma sombra, a pobreza acompanha a história 

do país (TELLES, 1993) e, embora as últimas décadas acumulem conquistas, desde 2016, é 

possível assistir uma tendência de aumento da pauperização, ocasionada pelo corte sistemático 

de benefícios sociais com a adoção do teto de gastos pelo Governo Federal (CARVALHO, 

2020; FJP, 2020). O ano de 2019 se encerrou com o retorno do país ao Mapa da Fome, mais de 

52 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza, o que já lançava alertas a 

uma conjuntura crítica (SANTOS, 2021).  

Em 2020, com a eclosão da pandemia de COVID-19 em território nacional e a 

imposição de medidas restritivas de isolamento social, diversos setores no Brasil reavivaram 

antigos debates sobre a importância de garantir um patamar mínimo de renda para as cidadãs, 

conforme defendido há mais de 20 anos pelo ex-senador de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT) 

(CARVALHO, 2020). A rápida implementação do Auxílio Emergencial materializou-se como 

resposta às crescentes taxas de desemprego e paralisação de atividades de milhares de 

trabalhadoras informais (KOMATSU e MENEZES-FILHO, 2020; PRATES e BARBOSA, 

2020). Em outubro de 2020, cerca de 43% dos domicílios brasileiros eram contemplados pela 

política emergencial, no valor médio de R$881,00 – quantia inédita na mão de muitas 

brasileiras, beneficiárias do Bolsa Família, que recebiam, antes da pandemia, em média 

R$188,00 (PRATES e BARBOSA, 2020). Ademais, pesquisadoras avaliam que o Auxílio criou 

uma ilusão de que a taxa de pobreza em 2020 estaria em queda (KOMATSU e MENEZES-

FILHO, 2020; PRATES e BARBOSA, 2020; CARVALHO, 2020).  

Em janeiro de 2021, com a suspensão da política emergencial e sem a efetiva superação 

da pandemia, estimava-se que 12,8% da população estaria abaixo da linha da pobreza 

(GONZALEZ e OLIVEIRA, 2021). Em março de 2021, uma pesquisa da Rede Brasileira de 

Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional expôs que cerca de 19 milhões de 

pessoas passaram fome durante a pandemia de COVID-19 e 55,2% dos domicílios vivenciaram 

algum tipo de privação de segurança alimentar (Rede Penssan, 2021). Ademais, como 
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prospecção futura, uma nota publicada em abril de 2021 pelo Centro de Pesquisa em 

Macroeconomia das desigualdades (MADE) sinaliza que as mulheres negras seriam as mais 

prejudicadas com a extinção do Auxílio – pois passariam a ser 41% das pessoas pobres (linha 

de US$5,50 per capita por dia), sendo até 2019 cerca de 38% (NASSIF-PIRES, CARDOSO e 

OLIVEIRA, 2021). Este cenário poderia ser explicado pela discussão levantada por Fares et al. 

(2021) de que as famílias chefiadas por mulheres, e em particular famílias chefiadas por 

mulheres negras, perderam mais renda durante o pior momento da crise e a estão recuperando 

mais lentamente, o que reproduz históricas desigualdades de gênero e raça na apropriação de 

recursos monetários. 

Embora ilustrativos, os resultados supracitados escondem sob o signo numérico diversas 

realidades, experiências e trajetórias de milhões de pessoas que efetivamente vivenciam o dia a 

dia da pobreza no Brasil (SANTOS, 1978; SOUZA et al., 2009; BOURDIEU et al., 2017; 

NARAYA et al., 2000). Nessa linha, os estudos do campo da Sociologia dão um passo além 

das tradições liberais e econométricas de mensurar a pobreza ou resumi-la à “ausência de 

capacidades individuais” (MARQUES, 2007; PIZZIO, 2010; SILVA et al., 2015). A 

abordagem sociológica lança novas contribuições ao debate, pois introduz a ideia de que a 

pobreza urbana é um fenômeno ligado à reprodução de dinâmicas estruturais das sociedades 

capitalistas, com a imposição de barreiras às pessoas para acessar o mercado de trabalho formal 

e formar laços e vínculos sociais fortes (PAUGAM, 2005; CASTEL, 1997; SUBIRATS et al., 

2002). Ainda, tais processos excluem uma parcela da população da cidadania, e, portanto, dos 

direitos sociais (TELLES, 2001; IVO, 2008).  

Nessa tônica, para realização de qualquer análise sobre a sociedade brasileira, é 

imprescindível considerar as marcas deixadas pelo racismo e machismo estrutural na 

(re)produção de desigualdades sociais e históricas (AKOTIRENE, 2019; MARCONDES et al., 

2013; CARNEIRO, 2003; GONZALEZ, 1984). Com o intuito de compreender as raízes do 

fenômeno da pobreza no Sul Global, teóricas feministas realocam a discussão para o campo do 

político e chamam a atenção para a importância de considerar as imbricações de gênero e raça 

enquanto agravantes no estado de múltiplas carências (ARRIAGADA, 2005; MELO e 

BANDEIRA, 2005; ABRAMO, 2004; AGUILAR, 2011; SILVA, 2013; MACÊDO, 2008). 

Dados do IBGE (2020) sinalizam que em 2019, como ao longo de toda a série histórica, a 

população negra é a mais afetada pela pobreza, sobretudo as mulheres negras que eram 28,7% 

da população, mas 39,8% das pessoas abaixo da linha da pobreza de US$5,50 por dia per capita 

e 38,1% daquelas abaixo de US$1,90. Os arranjos domiciliares chefiados por mulheres negras 
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sem cônjuge e com a presença de filhas menores de 14 anos concentraram a maior incidência 

de pobreza em 2019: 24% das moradoras dessas famílias tinham rendimento domiciliar per 

capita por dia inferior a US$ 1,90 e 62,4% inferior a US$ 5,50 (IBGE, 2020). Tais dados 

reiteram o argumento de que a pobreza no Brasil não é só “feminizada”, mas, sobretudo, 

“racializada” (SILVA, 2013; ABRAMO, 2004; FJP, 2020; MACÊDO, 2008; CARNEIRO, 

2015). 

A constatação de que existem múltiplos vetores que condicionam o estado de carência 

das pessoas realoca a pobreza como um problema social complexo (wicked problem) 

(ROBERTS, 2000). Apesar da falta de consenso na definição da pobreza, é preciso ter em mente 

que a construção de distintas interpretações sobre o fenômeno, pela academia e pela 

administração pública, informa quais serão os respectivos instrumentos e estratégias 

desenhadas para solucionar o problema (LAVINAS, 2010; LADERCHI, SAITH e STEWART, 

2003). Na seara de ações públicas para combater a pobreza, destacam-se as políticas de 

transferência de renda, as quais disseminaram-se na década de 2000-2010 em escala mundial a 

partir de experiências bem-sucedidas no México e no Brasil (FIZBEIN e SCHADY, 2009; 

SOARES, RIBAS e OSÓRIO, 2010; MOLYNEUX, 2006; KABEER, PIZA e TAYLOR, 

2013).  

O Programa Bolsa Família foi criado em 2004 como um dos modelos pioneiros de 

transferência de renda condicionada no Sul Global, inspirando diversas iniciativas análogas em 

países vizinhos. O Bolsa, como é frequentemente chamado, é a expressão mais recente desse 

tipo de política no Brasil, “carro chefe” do Governo Lula, transformando-se em um marco para 

a agenda de combate à pobreza (BICHIR, 2010). Como contrapartida à inserção no programa, 

as famílias devem cumprir condicionalidades que estão relacionadas à frequência escolar das 

crianças e adolescentes e ao acesso básico à saúde (BRASIL, 2004). A elegibilidade é definida 

pelos níveis de renda das linhas de pobreza - famílias cuja renda esteja abaixo das linhas de 

pobreza (R$179,00) e de extrema pobreza (R$89,00)2 (TRONCO e RAMOS, 2017). A despeito 

de algumas controvérsias, a política é vista como um sucesso (BICHIR, 2010; BARROS et al., 

2009; NERI e SOUZA, 2012), e atualmente alcança mais de 14 milhões de famílias brasileiras 

(Ministério da Cidadania, 2021).  

Um dos principais pontos de tensão sobre esse tipo de política diz respeito à focalização 

da mulher como titular direta do benefício (MARIANO e CARLOTO, 2009; ARRIAGADA, 

 
2 A última atualização dos valores foi realizada em dezembro de 2014 e segue, até hoje, informando os parâmetros 
de elegibilidade ao programa. 
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2005; SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020). Isso porque o gênero é responsável por 

mediar os efeitos da política de transferência de renda na vida de todas as pessoas beneficiárias, 

pois a mulher distribui e aloca recursos em prol das(os) filhas(os) (KABEER, PIZA e 

TAYLOR, 2013; MOLYNEUX, 2006).  

No caso do Bolsa Família, as mulheres são as principais receptoras do benefício - em 

2020, segundo dados do Cadastro Único, cerca de 94% dos(as) titulares eram mulheres. A 

maioria delas (cerca de 68%) também é negra (ONU Mulheres, 2016; DELGADO e 

TAVARES, 2020). Este panorama é resultado das características da pobreza brasileira 

(majoritariamente negra e feminina) (SILVA, 2013; ABRAMO, 2004; FJP, 2020) e do próprio 

desenho do Bolsa, dado que, conforme disposto na lei que o institucionaliza, há uma preferência 

pela titularidade feminina (BRASIL, 2004). A identificação das mulheres como beneficiárias 

nominais do programa pode ser entendida a partir da perspectiva de que, no âmbito das relações 

de gênero, as mulheres promoveriam um uso mais eficiente e efetivo do recurso (BRASIL, 

2007; LAVINAS, COBO e VEIGA, 2012; SORJ, FONTES e MACHADO, 2007; SACHETT, 

CARLOTO e MARIANO, 2020). Tal acepção é reforçada pela narrativa “oficial” do Governo 

Federal de que “ao dar preferência às mulheres como titulares dos cartões de saque, o Bolsa 

Família colabora para dar autonomia a essas beneficiárias (...)[esse] é o início de um caminho 

que contribui para superar a cultura de resignação, quebrar a dominação de gênero e reforçar a 

cidadania” (BRASIL, 2015, p. 18). Nesta acepção, a autonomia é vista como sinônimo de 

independência, à medida que as mulheres superariam a sua situação de “dependência” em 

relação aos homens (BIROLI, 2013). 

Esse tipo de retórica e estratégia é analisada por autoras que estudam como a perspectiva 

(ou transversalidade) de gênero é incorporada na formulação e implementação de políticas 

públicas (FARAH, 2004; PAPA, 2012; BANDEIRA e RAMOS, 2013; FARAH, 

MARCONDES e DINIZ, 2018). No caso do Bolsa Família, uma série de pesquisas buscaram 

diagnosticar os seus efeitos no bem-estar e na qualidade de vida das mulheres beneficiárias 

(LAVINAS, COBO e VEIGA, 2012; BARROS e MELO, 2016; MARIANO e CARLOTO, 

2009; PIRES, 2012; REGO e PINZANI, 2014; PASSOS e WALTENBERG, 2016; SACHETT, 

CARLOTO E MARIANO, 2020). Tais produções lançaram luz à discussão sobre as 

consequências empíricas do desenho das políticas de transferência de renda nas relações de 

gênero. No entanto, esta literatura é marcada por uma tensão entre uma visão que defende a 

existência de ganhos na autonomia feminina e outra que argumenta que há um reforço dos 

papéis tradicionais de gênero, já que essas políticas instrumentalizariam a mulher como peça-
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chave para o seu “sucesso” (FARAH, 2004; ARRIAGADA, 2005; BARTHOLO, PASSOS e 

FONTOURA, 2017; BRADSHAW, 2008; MOLYNEUX, 2006). 

Para fins do presente estudo, parte-se da ideia de que a incorporação de uma perspectiva 

relacional sobre os fenômenos da pobreza e da autonomia é um caminho analítico alternativo 

passível de diálogo com o impasse supracitado (MOLYNEUX, JONES e SAMUELS, 2016; 

KABEER, 1999; MOLYNEUX, 2002). Isso porque os laços sociais3 não só organizam a vida 

das pessoas em sociedade como também podem condicionar experiências distintas para aquelas 

em posições semelhantes na estrutura social (MARQUES, 2007; ESPINOZA, 1995).  

A adoção de uma visão relacional desafia a tradicional abordagem atomista (liberal) 

sobre os conceitos de pobreza e autonomia, pois esta desloca as pessoas de suas interações, 

afetos e laços sociais (MARQUES, 2009; REDSHAW, 2014; FRIEDMAN, 1997; 

MACKENZIE, 2019; BIROLI, 2013; MACKENZIE e STOLJAR, 2000; STOLJAR, 2018). 

Assim, é impossível pensar em uma pessoa autônoma fora de suas relações com as demais 

pessoas (KELLER, 1985; HOAGLAND, 1988; NEDELSKY, 1998). Segundo Stoljar (2018, p. 

2) o conceito de autonomia relacional pressupõe que todas são seres social e historicamente 

constituídas, não metafisicamente isoladas, e suas vivências são moldadas por relações de raça, 

gênero e classe. Essas condições históricas, inclusive, podem se materializar como “barreiras” 

para o pleno exercício da autonomia (BIROLI, 2013).  

Tendo isso em vista, a presente investigação se constrói a partir de um referencial teórico 

que combina contribuições da sociologia da pobreza e dos feminismos, numa perspectiva 

relacional, o que implica considerar as beneficiárias de qualquer política social enquanto 

agentes históricas e sociais, e, portanto, contextualizadas em seu meio social, como “eus-em-

relação” (REDSHAW, 2014). O enquadramento teórico identifica argumentos de autoras 

vinculadas a essas duas abordagens, destacando a pobreza como problema social, a 

transferência de renda (no caso, o Bolsa Família) como política pública/solução ao problema e, 

por fim, a autonomia como fim (objetivo) para efetiva inclusão social. Enquanto alternativa de 

superação da dicotomia teórica autonomia versus subordinação/dependência da mulher, adota-

se o conceito de autonomia relacional, que permite à pesquisadora apreender as conexões entre 

tomada de decisão, vulnerabilidades socioeconômicas, relações de interdependência, laços de 

amizade e apoio, tal como as relações de cuidado, historicamente desempenhadas pelas 

mulheres (MACKENZIE, 2019; REDSHAW, 2014). Assim, parte-se da ideia de que a 

autonomia não é sinônimo de independência, como advogado pela corrente liberal, mas sim 

 
3 Neste trabalho, o termo “laços sociais” é utilizado como sinônimo de relações interpessoais. 
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marcada por relações de interdependência entre as pessoas em sociedade. Para Biroli (2015), é 

preciso resgatar a experiência vivida pelas mulheres para repensar a relação entre autonomia e 

dependência. Assim, a garantia de autonomia para as mulheres deve partir também de uma 

problematização dos laços intrafamiliares, desenvolvidos na esfera doméstica, lugar onde 

múltiplas violências são reproduzidas (BIROLI, 2015). 

No campo de análise de políticas públicas, diversas autoras chamam a atenção para a 

potência de se analisarem as dinâmicas produzidas pelas políticas de transferência de renda na 

esfera comunitária e relacional (KAABER, 2013; MOLYNEUX, JONES e SAMUELS, 2016; 

MOLYNEUX, 2008; SUÁREZ e LIBARDONI, 2007), uma vez que os laços sociais podem ser 

vistos como recursos indispensáveis para a inclusão social, além de munir as pessoas de bem-

estar mental, físico, psicológico – e, portanto, de autonomia (JELIN, 1998). 

Nesse sentido, esta dissertação parte das seguintes perguntas de pesquisa: Os laços sociais 

de mulheres beneficiárias do Bolsa Família, em um contexto de pobreza urbana, são 

transformados (ou iniciados) após a inscrição delas no programa? Se sim, eles contribuem 

para sua autonomia? O objetivo central é o de explorar a complexidade das experiências das 

mulheres beneficiárias de um programa de transferência de renda (Bolsa Família), a partir de 

suas dinâmicas relacionais, e assim, identificar como os seus laços sociais (com cônjuges, 

familiares, filhas(os), amigas, vizinhas, colegas etc.), transformados ou iniciados após a 

inserção delas no programa), impulsionam ou minam sua autonomia,  tendo o potencial de 

contribuir para que transcendam desigualdades de gênero.. Como objetivos específicos, 

propõem-se os seguintes tópicos: 

 

o Contribuir para a construção de uma abordagem interdisciplinar, relacional e feminista 

sobre o fenômeno da pobreza urbana no Brasil; 

o Compreender o papel desempenhado pelos laços sociais na organização das narrativas 

de vida de mulheres beneficiárias de um programa de transferência de renda, e que 

ocupam, portanto, a base da pirâmide social;  

 

Após quase 16 anos do início da implementação do programa, o projeto de estudar as 

experiências de vida e sociabilidade das mulheres beneficiárias do Bolsa Família a partir de 

suas próprias histórias é importante não só pelo caráter longitudinal da política, mas também e 

principalmente, pela necessidade de defender a sua manutenção como alternativa de 

sobrevivência de muitas famílias brasileiras (BARTHOLO et al., 2020; LAVINAS, 2010; 
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CARVALHO, 2020). O cenário atual convida as pesquisadoras interessadas no tema da pobreza 

e das políticas de transferência de renda a repensar os diagnósticos acumulados sobre as 

experiências de vida das famílias (e mulheres) beneficiárias desses programas.  

Com o intuito de responder às indagações supracitadas, a presente pesquisa será 

realizada a partir de um estudo de caso instrumental de caráter qualitativo (STAKE, 1998), 

focado nas narrativas de mulheres beneficiárias do Bolsa Família, residentes de duas favelas 

sobre palafitas (Dique Vila Gilda e Alemoa) no município de Santos (SP). A opção por 

centralizar esta análise nas percepções dessas atrizes sociais sobre suas próprias vidas vai ao 

encontro de estudos feministas (PATAI, 2010; DELGADO e TAVARES, 2020; ROVAI, 2017) 

e daqueles da sociologia da pobreza urbana (PIZZIO, 2010; NARAYA et al., 2000; 

BOURDIEU et al., 2017; SOUZA et al., 2009). Além disso, o presente estudo lança mão de 

entrevistas com as assistentes sociais que atendem as mulheres beneficiárias em ambos os 

territórios selecionados, combinadas à análise documental de informes, publicações e narrativas 

“oficiais” do Governo Federal sobre relações de gênero e autonomia da mulher beneficiária. 

Para além desta introdução, a presente dissertação está dividida em sete outras seções. 

O Capítulo 2 apresenta um breve debate teórico ancorado em três abordagens distintas sobre a 

pobreza: econômica/liberal; sociológica e feminista. Além disso, contribuições de 

pesquisadoras brasileiras sobre o tema permitiriam construir um breve quadro sobre as 

características da pobreza urbana no país. O Capítulo 3 dedica-se ao debate sobre autonomia na 

esfera democrática e é estruturado a partir de contribuições das abordagens liberal, sociológica 

e feminista, com destaque ao conceito de autonomia relacional. No Capítulo 4, a literatura sobre 

políticas de transferência de renda é resgatada e os princípios que as edificam como ação estatal 

para o combate à pobreza são caracterizados, assim como as críticas de autoras feministas à 

lógica familista que estas políticas adotam. Esse capítulo conta também com uma discussão 

sobre Bolsa Família por meio de dados secundários e análise documental, além do 

aprofundamento da revisão de literatura que incorpora uma perspectiva de gênero para analisar 

o programa. 

Uma vez apresentados os pressupostos teóricos, o Capítulo 5 expõe os percursos 

metodológicos adotados para levar a cabo a presente investigação (desde a base epistemológica 

até as estratégias de coleta e análise dos dados. Aqui os territórios onde o trabalho de campo foi 

realizado são contextualizados. O Capítulo 6 apresenta os resultados em formato de narrativas 

das histórias orais de treze mulheres beneficiárias do Bolsa Família entrevistadas em Santos 

(SP). O Capítulo 7 analisa tais relatos de forma mais sistemática, integrando-os a anotações de 
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campo e às entrevistas realizadas com assistentes sociais, à luz das contribuições da literatura 

especializada. Por fim, as considerações finais (Capítulo 8) sintetizam os principais achados e 

as limitações da pesquisa e apontam para possibilidades de novas agendas investigativas. 
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2. POBREZA URBANA E LAÇOS SOCIAIS 
Eu acho que o que é extraordinário neste mundo,  

deste fim de século, sobretudo o que faz a importância da vida urbana,  
é essa produção a partir de baixo, de algo que é revolucionário, 

 no sentido de que as pessoas pobres  
acabam por ver mais o que o mundo está sendo.  

[...] o futuro está lá embaixo. 
 Elas são sábias, pois conhecem a experiência da escassez 

[...] que todos os dias [se] renova,  
porque aparentemente se eu deixo de ser pobre,  

amanhã eu volto a ser pobre outra vez,  
porque no Brasil essa redução da pobreza não é estrutural. 

Milton Santos4 

 
Este capítulo apresenta um breve panorama teórico e conceitual das discussões sobre o 

fenômeno da pobreza tanto no âmbito nacional como internacional. Na literatura de 

Administração Pública, foram identificadas duas abordagens principais: a liberal e a sociológica 

(CÂMARA e MISOCZKY, 2019). A escolha de ambas se dá, principalmente, pela inserção 

que possuem no debate latino-americano e brasileiro sobre a pobreza. As duas contribuíram de 

formas distintas para formulação de políticas públicas de combate à pobreza na região, tanto a 

partir do estabelecimento das balizas conceituais que as informam (com destaque à corrente 

liberal multidimensional) como a partir de modelos críticos a favor de seu aprimoramento 

(LAVINAS, 2010; IVO, 2007). Inclusive, a crítica feminista incide tanto sobre a tradição liberal 

como sobre a sociológica e é concebida aqui enquanto uma terceira abordagem teórica 

conceitual. Neste ponto, os principais argumentos advêm dos feminismos liberal, 

marxista/estruturalista e interseccional/negro. De forma transversal, coube a revisão das 

características da pobreza no Brasil a fim de apreendê-las em suas multiplicidades – tendo em 

vista, inclusive, o fato de que estas se distanciam dos debates acadêmicos contextualizados no 

Norte Global (Europa e Estados Unidos), região que concentra produções influentes sobre o 

fenômeno da pobreza.  

 

 2.1 Abordagens teórico-conceituais: liberal/econômica e sociológica 
A pobreza é uma das temáticas centrais discutida pelas Ciências Sociais na era 

contemporânea e despertou, principalmente no período do pós-guerra, especial atenção do meio 

acadêmico e intelectual (MARQUES, 2007; BRONZO, 2010). Assim, desde a metade do 

século XX, tanto no âmbito nacional como internacional, é possível observar que diversas 

 
4 Trecho extraído da entrevista com o geógrafo em 31 de março de 1997 no programa Roda Vida. 
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autoras e autores – da Economia, Sociologia e Administração Pública – buscaram 

conceptualizar o fenômeno da pobreza.   

Nas Ciências Sociais os conceitos representam mais do que simples termos que 

nomeiam um fenômeno. Na verdade, são unidades de pensamento que organizam a forma como 

a realidade é interpretada – como lentes de óculos que utilizamos para observar os fenômenos 

sociais (PIZZIO, 2010, p. 98). Assim, o primeiro passo para compreender qualquer problema 

social – no caso, a pobreza - consiste na análise de suas distintas concepções, o que significa 

examinar os diferentes enfoques teórico-conceituais que existem na literatura (BRONZO, 2010; 

LADERCHI, SAITH e STEWART, 2003). É preciso ter em mente que a pobreza pode ter 

diferentes formas de expressão e significados, que não são neutros, tendo em vista suas distintas 

configurações geográficas, históricas e simbólicas (CHAMBERS, 2008; PIZZIO, 2010; 

FONTANA, 1982; SILVA et al., 2015; ALTIMIR, 1979). No limite, a concepção de pobreza 

explicita, em maior ou menor grau, caminhos para seu enfrentamento (LAVINAS, 2010; 

LADERCHI, SAITH e STEWART, 2003; BRONZO, 2010; CÂMARA e MISOCZKY, 2019).  

Sob o prisma da Administração Pública, a evolução dos estudos sobre pobreza pode ser 

dividida em três momentos distintos: (i) até os anos 1950, em que predominou o ímpeto por 

esforços quantitativos aliada à ideia “imoralidade” e “vagabundagem” das pessoas nessa 

situação de carência; (ii) entre os anos 1950 e 1980, em que observa-se uma continuidade e 

reforço da visão unidimensional da pobreza por economistas da Escola de Chicago e as grandes 

agências internacionais5, em paralelo ao argumento desenvolvimentista que reconhece a 

pobreza enquanto um processo social ligado a modelos mais amplos de desenvolvimento do 

capitalismo (ALTIMIR, 1979; PREBISCH, 1962); (iii) pós anos 1990, com a adoção do 

paradigma multidimensional da pobreza e a retórica do desenvolvimento humano no pós-

Consenso de Washington (UGÁ, 2004; OCAMPO, 2002; SILVA et al., 2015; WANDERLEY, 

2004)6.  

 
5 Como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) 
6 Em linhas gerais, há uma convergência das estratégias das agências de desenvolvimento. O Banco Mundial busca 
promover a redução sustentável da pobreza e, para isso, propõe a adoção de políticas de transferência de renda 
focalizados, construção de redes de sociabilidade e seguridade (por meio do uso do capital social) e garantia de 
acesso aos serviços básicos como saúde e educação. A Cepal parte de uma proposição mais ancorada no eixo 
produtivo e de recursos humanos. Já o PNUD se baseia em alguns pontos que são inter-relacionados: equidade de 
gênero; inovação por meio de tecnologias; crescimento econômicos sustentável; fomento à economia local e 
popular; satisfação das necessidades básicas; desenvolvimento sociocultural e a reforma administrativa do Estado 
(WANDERLEY, 2004). 



26 
 

Uma das motivações por detrás dos estudos realizados nesta última fase temporal diz 

respeito à remanescente necessidade de definir e estimar quem (e quantas) são as pessoas pobres 

– para assim conceber possíveis estratégias e políticas direcionadas para garantir a sua 

subsistência (BRONZO, 2010; LAVINAS, 2010; LADERCHI, SAITH e STEWART, 2003; 

BANCO MUNDIAL, 2000; PNUD, 1990). A título de exemplo, a focalização é adotada em 

políticas sociais de combate à pobreza (BARROS et al., 2009; NERI, 2003; 

KERSTENETZKY, 2006; BICHIR, 2010; TRONCO e RAMOS, 2017) e é diretamente afetada 

pela maneira como aquela é definida (LAVINAS, 2010). 

Nesse sentido, para Lavinas (2010, p. 129) o esforço de “contar os pobres” e criar 

parâmetros de elegibilidade para programas sociais é também uma forma de “regular a pobreza 

por meio da identificação dessa população, classificação, habilitação, assistência e 

monitoramento”. É isso que o historiador Nicolau Sevcenko denominou como contemporâneos 

resquícios do “ovo da serpente, a gênese de um modo de administração no qual o objetivo não 

é a superação, mas a gestão burocrática da pobreza como o pilar da política social” 

(SEVCENKO, 2010 [1983], p. 124). Tal argumento converge com a corrente cognitiva francesa 

da literatura de políticas públicas, segundo a qual uma política pública não é apenas uma forma 

de procurar resolver um problema, mas também de compreender e explicar o “mundo” – o que 

influencia diretamente como a sociedade enxerga esses problemas (MULLER, 2010; FARAH, 

2018). Conforme explicita Farah (2018, p. 59), na visão de Muller (2010), as políticas fornecem 

referenciais para ação pública, pois são como quadros de interpretação da realidade, e por 

conseguinte, condicionam quais alternativas de soluções estão disponíveis e quais são 

efetivamente escolhidas. Assim, o reconhecimento social da pobreza define como os 

recursos/benefícios são distribuídos (MARQUES, 2005, p. 17). 

 

(i)  Abordagem liberal: visão unidimensional e multidimensional da pobreza 

A abordagem liberal (e/ou econômica) se materializa como a visão hegemônica sobre o 

fenômeno da pobreza e inspira diversas análises tanto na academia como na administração 

pública (SILVA et al., 2015). Conforme exposto anteriormente, os anos 1990 marcam o início 

da produção sistemática de relatórios que circulam na cúpula das principais agências de 

desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2001, 2003; PNUD, 1990, 1997, 2004). Nesse 

contexto, existem esforços que definem o conceito de pobreza como relacionado à subsistência, 

às necessidades básicas ou à privação de bens (PIZZIO, 2010; LAVINAS, 2010). No Brasil 

contemporâneo, a abordagem liberal da pobreza, vista como fenômeno multidimensional, é a 
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predominante (CÂMARA e MISOCZKY, 2019; MARQUES, 2007; LAVINAS, 2010; SILVA 

et al., 2015; BRONZO, 2010; CRESPO e GUROVITZ, 2002) – tendo se disseminado em meio 

à formulação das políticas públicas de combate à pobreza (como é o caso do Bolsa Família) 

(TRONCO e RAMOS, 2017). 

Antes de adentrar este debate, é preciso pontuar que a visão unidimensional da pobreza 

é aquela que compreende o fenômeno apenas a partir da ausência de rendimentos monetários, 

sendo as pessoas pobres aquelas que não atingem determinado nível de renda para satisfazer 

suas necessidades básicas de sobrevivência (ROCHA, 2003; LADERCHI, SAITH e 

STEWART, 2003, LAVINAS, 2003, 2010). Os trabalhos pioneiros de Charles Booth (1887) e 

Seebhom Rowntree (1899) lançam luz sobre a possibilidade de apreender os aspectos objetivos 

da pobreza, por meio de dados e informações concretas, inspirando, segundo Bronzo (201), até 

o século XXI, diversas análises ancoradas no pós-positivismo. 

A título de exemplo, o Banco Mundial desenvolveu um método e enfoque correlato ao 

de Rowntree (1899) e, desde 1978, o órgão publica os Relatórios de Desenvolvimento Mundial, 

os quais, nas últimas décadas, tornaram-se indispensáveis para qualquer análise sobre a pobreza 

(FARIAS e MARTINS, 2007; UGÁ, 2004). A Linha Internacional da Pobreza (LIP) atualmente 

possui o valor de U$1,90 per capita/por dia e é calculada com base na paridade de poder de 

compra (PPC) de 2011 (BANCO MUNDIAL, 2021). Nessa métrica, 9,2% da população 

mundial vivem abaixo da linha da pobreza, e 3,8% daquelas que vivem na América Latina e 

Caribe (BANCO MUNDIAL, 2021) – patamares que se inserem dentro de uma tendência 

histórica de redução da pobreza no mundo e no continente desde os anos 1990 (CEPAL, 2013; 

BANCO MUNDIAL, 2018).  

Um debate que remanesce de pano de fundo refere-se à dificuldade de se estabelecer um 

“mínimo universal” para subsistência e sobrevivência das pessoas. Rocha (2003) argumenta a 

favor da existência de um caráter subjetivo da definição dos parâmetros – que embasam as 

métricas de linha da pobreza e extrema pobreza. O próprio Banco Mundial (2018) aponta os 

limites das linhas da pobreza, uma vez que essas não permitem visualizar os pormenores da 

pobreza em cada contexto. Nesse sentido, Rocha (2003) propõe métricas regionalizadas para 

25 territórios no Brasil, o que permite capturar diversidade na precificação dos itens e poder de 

compra das pessoas. É preciso ter em mente que atrelar o fenômeno apenas à dimensão da renda 

esconde processos mais amplos de exclusão social e impede o efetivo diagnóstico da realidade 

em que as pessoas em estado de carência vivem (MARQUES, 2005; MELO e BANDEIRA, 

2005; SANTOS, 1978; SILVA et al., 2015; PIZZIO, 2010). Ainda, esse tipo de abstração 
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numérica pode adquirir também tons estereotipados e estigmatizantes (SILVA et al., 2015; 

NUSSBAUM, 2001; SEN, 2001).  

Desde meados de 1990, autores(as) que analisam o fenômeno da pobreza pela chave do 

liberalismo chamam atenção para a insuficiência da visão unidimensional em apreender o 

universo das necessidades das pessoas pobres (SEN, 2001; NUSSBAUM, 2001). Para esse 

corpo da literatura, diversas dimensões como o acesso à saúde, educação, oportunidade de 

emprego, moradia adequada, saneamento básico, possibilidade de formação de laços 

comunitários etc. condiciona a situação de pobreza das pessoas (MINGIONE, 1996). O enfoque 

principal deixa de ser a renda para se concentrar na ideia de capacidades (LAVINAS, 2010; 

BRONZO, 2010; SEN, 2001; NUSSBAUM, 2001). As múltiplas dimensões da pobreza não 

são capturadas pelo cálculo puramente monetário, e o caráter cumulativo delas torna o estudo 

sobre a pobreza muito mais complexo e desafiador (MINGIONE, 1996; MARQUES, 2005). 

Sem abandonar completamente a centralidade da dimensão monetária e o paradigma 

neoliberal, a visão multidimensional é respaldada atualmente sobretudo por organismos 

internacionais, em especial o PNUD que em 1990 publica o primeiro Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH)7 e desloca o foco da pobreza para o do desenvolvimento 

humano (SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020; UGÁ, 2004). Nessa linha, desenvolver-

se significa ampliar as possibilidades de escolher (tomar decisões), e nas situações de pobreza 

e indigência as pessoas são constrangidas a esse tipo de ação, ao viver sob uma negação de 

oportunidades básicas (PNUD, 1990, 1996, 1997, 2015, 2019; SEN, 2001; NUSSBAUM, 

2001). No mais, tanto nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) como nos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) o objetivo primário é a erradicação da 

pobreza extrema no mundo.  

O Banco Mundial no Relatório de Desenvolvimento (2000-2001) segue as mesmas 

premissas descritas no relatório do PNUD e parte da noção de abrangência do conceito de 

pobreza, para além da privação material, pois considera como dimensões analíticas cruciais os 

baixos níveis de acesso à saúde e educação – expressos nos indicadores de mortalidade infantil 

e analfabetismo (FARIAS e MARTINS, 2017; WANDERLEY, 2004). O órgão avança e passa 

a considerar também como elementos determinantes da pobreza a potencial exposição a riscos, 

graus distintos de vulnerabilidade e insuficiência de poder das pessoas. Para muitos, a 

 
7 Desde então o PNUD publica anualmente o Relatório cujo conteúdo versa sobre o aprofundamento de um 
determinado eixo temático (exemplo da publicação de 2015 cujo título é “Trabalho como Motor do 
Desenvolvimento Humano) além da atualização dos dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 
cada país, com prospectivas também de sua evolução ao longo dos anos. 
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perspectiva multidimensional da pobreza é vista como contra hegemônica e inovadora 

(MARQUES, 2007; MINGIONE, 1996; FAHEL, TELES e CAMINHAS, 2016; TRONCO e 

RAMOS, 2017). 

Neste ponto, cumpre salientar que a teoria de capacidades de Amartya Sen (2001) se 

contrasta com a vertente economicista pura. Como proposta teórica, o autor realoca o debate no 

nível do indivíduo, e mais do que isso, visa demonstrar que o desenvolvimento está ligado a um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam (SEN, 2001, p. 16). 

Nussbaum (2001, p. 47) considera também que a visão unidimensional da pobreza é incapaz de 

diagnosticar outros aspectos da vida que criam barreiras de acesso, como o gênero, raça, etnia, 

território etc. Ainda nesse contexto, o Banco Mundial publica a obra “Voice of the poor: can 

anyone hear us?” que inova ao trazer a perspectiva da visão de mundo das pessoas pobres sobre 

as suas próprias experiências de vida8. A premissa principal que orienta essa pesquisa diz 

respeito à ideia de que a pobreza é sentida enquanto “dor” e “sofrimento” (NARAYA et al., 

2000).  

Por um lado, os relatórios mais recentes da Comissão intitulados Panorama Social da 

América Latina (Cepal) se baseiam na ideia de que as luta contra as desigualdades e a pobreza 

na região possuem desafios que são impostos pela natureza multidimensional e estrutural de 

suas persistências (CEPAL, 2019, p. 5). A igualdade é vista como um aspecto central e “norte 

estratégico” para o desenvolvimento (CEPAL, 2017, 2010). A Comissão considera, assim como 

o Banco Mundial, PNUD e os autores apresentados anteriormente, que a igualdade de direitos 

está ligada à ideia de capacidades e autonomia (CEPAL, 2019).  

Por outro lado, historicamente a Cepal considera que os níveis de pobreza aos modelos 

mais amplos de desenvolvimento econômico da região, que se ligam, diretamente, às políticas 

macroeconômicas adotadas (ALTIMIR, 1979; PREBISCH, 1962; OCAMPO, 2005). Segundo 

análises feitas pelo órgão, as crises econômicas, intensificadas na América Latina desde os anos 

1980, ocasionaram um aumento das taxas de pobreza, que inclusive passaram a incorporar 

setores médios da população latino-americana – devido aos processos de precarização do 

trabalho e flexibilização dos direitos trabalhistas. É preciso destacar que a Comissão entende 

também que as consequências dessas crises, diferentes em cada país, afetam de forma desigual 

homens e mulheres (CEPAL, 2004, 2019).  

 
8 O estudo faz parte de um projeto maior concebido pelo Banco Mundial e denominado Consultation with the 
Poor, que visou subsidiar o debate promovido pelo Relatório de Desenvolvimento Mundial (2000-2001) 
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Assim como na abordagem monetária, existem esforços de mensuração sob a ótica da 

multidimensionalidade da pobreza, inclusive desenvolvidos na América Latina. Essas novas 

métricas, sob o signo de indicadores sintéticos, inauguram um novo paradigma analítico para o 

diagnóstico de quantas e quem são as pessoas pobres (BRONZO, 2010). A título de exemplo, 

destacam-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), publicado no RDH de 1990 e 

amplamente utilizado para ranquear os países (PNUD, 1990, 2003); o Índice de 

Desenvolvimento das Famílias (IDF), criado por economistas brasileiros que buscaram ampliar 

o IDH (BARROS, CARVALHO e FRANCO, 2003); e, o Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM), idealizado pelo The Oxford Poverty and Human Devolpment Initiative (OPHI), cuja 

metodologia foi proposta por Alkire e Foster (2011). 

Embora a visão multidimensional seja promissora e dê um passo largo em relação à 

visão unidimensional da pobreza, ambas, em maior e menor grau, buscam estabelecer um 

conhecimento “objetivo” sobre a pobreza (SILVA et al., 2015; HARRISS, 2007). Conforme 

explicita Pizzio (2010) essas visões deixam de lado o fato de que a pobreza se consolida 

enquanto um fenômeno social engendrado em mecanismos estruturais como a concentração de 

renda e as dinâmicas do capitalismo que ocasionam distribuição desigual de poder e recursos. 

Críticos da visão liberal argumentam, portanto, que ninguém é pobre porque quer ou porque 

não possui capacidades suficientes para superar uma série de privações (PIZZIO, 2010; 

HARRISS, 2007). A visão liberal e individualista produz uma forma “atômica” de compreender 

o fenômeno (MARQUES, 2009). Essa percepção, é refutada, segundo Pizzio (2010, p. 100), a 

partir da ideia de que “na maioria das vezes são as condições objetivas que aprisionam os 

sujeitos numa maneira de ser que não lhes permite a superação”.  

Assim, a tendência que se alargou a partir dos anos 1970 de construir indicadores para 

mensurar a pobreza – ora unidimensionais, ora multidimensionais – tende a reduzir a 

problemática a categorias numéricas, o que per se, esvazia a experiência humana e a 

subjetividade daqueles que vivenciam as dinâmicas de privação. Marques (2005, p. 32) critica 

também o uso indiscriminado de indicadores sintéticos (como o IDH, IPM etc.) que podem 

mascarar mais do que explicitar a realidade, além de construir “falsas sínteses totalizantes”.  

A reprodução de estudos que utilizam esse viés é majoritária nos esforços acadêmicos 

brasileiros no campo da Economia e Administração Pública (CÂMARA e. MISOCZKY, 2019; 

SILVA et al., 2015). É a partir das influências advindas da Sociologia que se constrói um 

caminho diferente, sobre o qual é possível pensar em construir pontes que conectem o macro 

(estruturas) e o micro (indivíduo) – já que ambos contribuem, de forma distintas, para explicar 
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o fenômeno da pobreza e no limite, para pensar estratégias para o seu combate e erradicação 

(WANDERLEY, 2004; PIZZIO, 2010). A tentativa de encontrar o caminho do meio a partir da 

noção de laços de sociabilidade e vínculos sociais entre as pessoas (MARQUES, 2009; BILAC, 

2006; MOLYNEUX, 2008; MOLYNEUX, JONES e SAMUELS, 2016) talvez propicie um 

desenho analítico interessante para pensar a experiência de vida das mulheres pobres inscritas 

em um programa de transferência de renda. 

 

(ii)  Abordagem sociológica 

Em contraposição à abordagem discutida anteriormente, há uma vasta literatura que 

investiga a temática a partir de uma premissa epistemológica distinta: de que a pobreza é um 

fenômeno social constituído por meio de um processo (PAUGAM e SHULTHEIS, 1998; 

PIZZIO, 2009). Essa perspectiva sociológica parte do diagnóstico de elementos qualitativos e 

normativos da pobreza. Para Marques (2005, p. 18), o conceito de pobreza só pode ser 

compreendido como fruto de uma construção social historicamente definida, baseado nos 

patamares de direitos e de bens básicos que todas as cidadãs devem acessar. Assim, para essa 

abordagem teórica é preciso ter em mente a superação do paradigma liberal atomista e 

considerar o enfoque relacional como pressuposto para compreensão da pobreza (MARQUES, 

2009). 

Antes mesmo do século XX, teóricos que se debruçam sobre as transformações que 

ocorriam a pleno vapor sob o signo da modernidade, principalmente nos centros urbanos do 

“Velho Mundo”, abordam, direta ou indiretamente a questão da pobreza (ou pauperização, 

termo mais comumente utilizado à época). Os escritos de Karl Marx não escapam de tal 

tendência e, muito embora o autor não se debruce diretamente sobre o fenômeno da pobreza, 

há, em sua teoria, um corpus analítico que merece ser destacado. A matriz marxista subsidia, 

portanto, alguns fundamentos cruciais para o desenvolvimento da teoria sociológica francesa 

sobre a pobreza, uma vez que apresenta as determinações estruturais que a condicionam 

(SILVA et al., 2015). Marx informa que o pauperismo está ligado à superpopulação relativa, a 

qual ele define como um conjunto de pessoas e grupos sociais constituídos por aqueles 

indigentes inaptos ao trabalho produtivo, as órfãs, e as filhas de indigentes ao trabalho (MARX, 

1980 [1867], p. 746). A própria lógica capital-trabalho que engendra o sistema capitalista é 

responsável, portanto, pela manutenção e evolução da miséria e pauperização (DUAYER e 

MEDEIROS, 2003).  
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Logo, a pessoa pobre é compreendida enquanto aquela excluída do processo de 

produção (e de condições para poder empregar o seu trabalho ao capital), além de incapaz de 

(re)produzir a vida (CÂMARA e MISOCZKY, 2019; PIZZIO, 2009). Pensar a pobreza, na 

chave marxista, significa, então, vislumbrá-la como parte do processo de acumulação de 

capitais, sendo socialmente produzida pela própria lógica do sistema capitalista. Duayer e 

Medeiros (2003, p. 239), em uma tentativa de prospectar o que Marx diria sobre a miséria 

contemporânea, endossam que “em 1884 o pauperismo clássico era o inglês (...) agora é 

mundial”. 

Já em meados do século XX, George Simmel escreve a obra Les Pauvres (1907), a qual 

amplia a ideia de “sociologia da pobreza”, pois o autor busca formular uma teoria social mais 

ampla que se debruça sobre como os laços e vínculos sociais se constituem entre as pessoas 

pobres (SIMMEL, 1998 [1907]). Nesse esforço, há a motivação de contribuir para uma teoria 

geral da sociedade a partir da análise dos extratos marginalizados (IVO, 2008, p. 172). Assim, 

Simmel, em confluência com a corrente sociológica de Max Weber, aponta que a pessoa pobre 

é classificada como tal a partir da relação que mantém com o Estado sob o signo da assistência: 

Os pobres, como categoria social, não são aqueles que sofrem carências ou privações 
especificas, mas os que recebem assistência ou deveriam recebê-lá segundo as normas 
sociais. Por conseguinte, a pobreza não pode ser definida como um estado quantitativo 
em si mesma. (SIMMEL, 1998 [1907], p.96-97)  

A partir de uma visão institucional, o autor considera que a razão para ajudar as pessoas 

pobres é a manutenção do status quo social da ordem social (e burguesa) que teme que elas se 

tornem “inimigas ativas e perigosas da sociedade” (SIMMEL, 1998 [1907], p. 47- 49). Em sua 

obra, há uma crítica a essa visão utilitarista da pobreza e Simmel lança mão da ideia de 

cidadania enquanto catalisador da transformação social, isto é, de saída da condição de 

pobreza. Com isso, realoca o fenômeno da pobreza no âmbito do político (IVO, 2008). Assim, 

os pobres enquanto “assistidos” não estão impedidos de formar um grupo coletivamente 

integrado ao Estado, “como membros de sua unidade política total” e que se constituem como 

“elemento sociológico formal da sociedade” (SIMMEL, 1998 [1907], p. 55-56). A grande 

contribuição da teoria de Simmel está no fortalecimento do debate sobre a natureza das 

proteções sociais, isto é, das estratégias de combate à pobreza no século XXI – principalmente 

no que tange à abrangência dessas políticas nas sociedades do Sul Global, como é o caso do 

Brasil (IVO, 2008). 
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No debate francês mais recente sobre a denominada “questão social” (SPOSATI, 

1998)9, o termo “exclusão social” foi sistematicamente utilizado pela literatura, e a partir dos 

anos 1980 e 1990 passa a ser criticado por autores como Robert Castel (1997) e Serge Paugam 

(1999; 2005), que sugerem duas novas terminologias consideradas mais adequadas para 

explicar o fenômeno da nova pobreza europeia – a ver, desfiliação e desqualificação social, 

respectivamente.  

Nessa tônica, Castel (1997, p. 20) argumenta que a marginalização é o resultado de 

dinâmicas de exclusão, “que se manifestam antes que ela produza efeitos complementares 

socializantes”.  Castel (1997), assim como Simmel, chama atenção para constituição de uma 

relação entre os serviços sociais e as beneficiárias, sendo que os primeiros operam dentro de 

uma lógica de delimitação de um público-alvo específico do qual dirigem suas ações. Esse tipo 

de estratégia, segundo o autor, possui dois problemas: (i) o caráter estigmatizante, cujo exemplo 

diz respeito à psiquiatria clássica de especialização dos serviços; (ii) dificuldade de enquadrar 

as formas reais da marginalidade nos sistemas de categorização do Estado, que são previamente 

construídos e pouco dialogam com a realidade. Como proposta para superação desses impasses 

criados pela abordagem econômica e técnico-clínica, Castel (1997) aponta para a possibilidade 

de se pensar um enfoque transversal ao se perguntar o que essas populações marginalizadas têm 

em comum para além do nível baixíssimo de renda. O autor identifica dois eixos do processo 

de desligamento do tecido social mais amplo (o qual ele denomina como desfiliação): a não 

inserção no mercado de trabalho e a perda ou ausência de relações e vínculos sociais. Assim, 

embora os pobres sejam vistos como “marginais” aos olhos da sociedade salarial, a desfiliação 

e exclusão social não são processos periféricos, muito pelo contrário, constituem o âmago do 

sistema capitalista (CASTEL, 1997; MIAGUSKO, 1999).  

Paugam (2005; 1999) é outro autor francês importante que compartilha de premissas 

similares àquelas até aqui apresentadas. Em diálogo com Simmel e Castel, Paugam (2005, p. 

63) destaca que o mais terrível da pobreza está na definição social das pessoas, vistas como 

pobres, e somente como tal. Segundo Paugam, a definição sociológica sobre a pobreza de 

Simmel não deixa de ser tipológica – uma vez que é baseada na categoria de “assistido”. 

 
9 Sposati (1998) argumenta que a sociedade construída no pós-guerra nos países do denominado Primeiro Mundo 
(Europa e Estados Unidos) se estruturou a partir do modelo de Estado de Bem-Estar Social e assim concretizou a 
universalidade da condição de cidadania. Adicionada a ênfase dada a partir de então para responsabilidade social 
do Estado, delimita-se, segundo a autora, as principais contribuições da social-democracia. Com o reconhecimento 
da falha iminente do sistema capitalista em criar igualdade, identifica-se também que o processo de exclusão social 
é, per se, parte constitutiva do capitalismo – ou seja, inerente à acumulação. O debate de exclusão social no Norte 
Global, segundo a autora, assume um caráter de conceito/denúncia da ruptura com esses valores, instituições e 
estruturas sociais conquistados no período do pós-guerra (SPOSATI, 1998, p. 2). 
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Paugam (2005) busca, portanto, definir os fundamentos e fatores que caracterizam a relação 

social com a pobreza na contemporaneidade, e mais do que isso, propor uma tipologia elementar 

da pobreza. Assim como Castel (1997), o autor considera que existem heterogeneidade e 

ambiguidade de situações categorizadas como “pobreza”, criando três grandes tipos de 

experiências distintas das relações entre Estado e sociedade: i) fragilidade social, na qual requer 

uma intervenção pontual; (ii) assistência, núcleo duro, onde estabelece-se uma relação 

contratual entre as pessoas e os serviços sociais; (iii) marginalidade, que indica, muitas vezes, 

a ruptura social completa (PAUGAM, 2005, p. 65). 

Contra uma definição estática da pobreza, Paugam (1999) lança mão do conceito de 

desqualificação social. O termo se refere ao “processo de expulsão do mercado de trabalho e da 

intensidade e formas dos vínculos sociais” (PAUGAM, 2005, p. 66). Ademais, o autor propõe 

duas dimensões de análise para o fenômeno: (i) representações sociais do fenômeno por 

elaboração social (ideia de narrativa da política e da sociedade); (ii) agência das pessoas pobres. 

Com isso, para compreender as mudanças que ocorrem nessas representações sociais e 

experiências subjetivas vividas, teríamos três fatores que se inter-relacionam: nível de 

desenvolvimento econômico e do mercado de trabalho; forma e intensidade dos vínculos sociais 

e a natureza do sistema de proteção social e ação social (PAUGAM, 2005, p. 81). 

Em consonância, Pizzio (2010, p. 111) defende que compreender como as pessoas 

pobres constituem os seus espaços de vivência permite situá-los enquanto “sujeitos de sua 

própria história e não como mero objeto da história ou do mercado”. Para o autor:  

Em outras palavras, considerar a vivência de situações de pobreza em termos da 
experiência daqueles que a vivenciam permite explicitar a base objetiva de conflitos 
a respeito de valores e bens escassos, como renda, status ou poder. Neste sentido, o 
modo como as pessoas definem uma situação, mais do que os aspectos objetivos desta, 
deve compor o centro da atenção analítica. (PIZZIO, 2010, p. 112). 

Subirats et al. (2002; 2004), apesar de não fazerem parte da escola da sociologia francesa 

apresentada anteriormente, contribuem de forma contundente para o debate sobre pobreza, 

inserção no mercado de trabalho, vínculos sociais e proteção social na era contemporânea. Os 

autores enfatizam que o século XXI se inicia com uma série de transformações que se dão em 

alta velocidade e predominam sobre a estabilidade, o que constitui “um mosaico cada vez mais 

fragmentado de situações de pobreza, riqueza, fracasso e êxito” (SUBIRATS et al., 2002, p. 3). 

Como novidade teórico-analítica, os autores enfatizam que os problemas se manifestam 

cotidianamente no território e criticam que o modelo de bem-estar social concebido no pós-

Guerra é incapaz de se adaptar às novas demandas e dinâmicas sociais. Para compreender como 
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isso opera, eles lançam mão do conceito de exclusão social, o que “engloba a pobreza, mas vai 

além (...), pois se define pela impossibilidade ou dificuldade intensa de ascender aos 

mecanismos de desenvolvimento pessoal e inserção sócio comunitária e aos sistemas pré-

estabelecidos de proteção social” (SUBIRATS et al., 2002, p. 4). A exclusão social é vista aqui 

como cambiante e relacional, sendo suscetível a mediações políticas e sociais coletivas 

(SUBIRATS et al., 2002, p. 6). Nessa linha, existem três mecanismos que operam de forma 

inter-relacionada, sendo eles a diversificação populacional, as dinâmicas de precarização do 

mercado de trabalho e falta de postos qualificados para jovens; e, por fim, a falta de abrangência 

do Estado de Bem Estar Social. Conforme explicitam Subirats et al. (2002, p. 7) esse panorama 

se consolida ora por fraturas de cidadania dado desenhos de políticas pouco inclusivas, ora por 

fracassos na implementação de programas clássicos e, até então, bem-sucedidos. Assim, a 

exclusão social (ou pobreza) diz respeito à negação de cidadania e, mais do que isso, à perda 

de qualidade social de vida, e no Brasil, qualquer análise que incorpore esses conceitos precisa 

considerar os processos sociais específicos que ocorrem no Sul Global (SPOSATI, 1998; 

MIAGUSKO, 1999).  

Não obstante, o debate acadêmico brasileiro sobre a pobreza é marcado pela discussão 

mais ampla que relaciona o fenômeno à cidadania (TELLES, 1993, 2001; CARVALHO, 2001; 

SANTOS, 1978; BENEVIDES, 1994). Autoras(es), ao longo do século XX, demonstraram 

como os altos índices de indigência no país — sobretudo nas periferias urbanas— se 

encontravam ligados ao modelo de desenvolvimento, calcificado pelo mote da modernização e 

industrialização, e que excluiu sistematicamente um montante de pessoas [negras] do mercado 

de trabalho e de direitos sociais e políticos (PRADO JÚNIOR, 1942; TELLES, 1993; IVO, 

2008; PAOLI, 1978; PEREIRA, 1978; FORACHI, 1982; SANTOS, 1978; KOWARICK, 

2003). Essas dinâmicas teriam marcas em nosso passado colonial e escravista e se 

reproduziriam em face a uma “modernidade inacabada” (OLIVEIRA, 1972). Nessa linha, Ivo 

(2008) lança mão de uma perspectiva histórica que liga o processo de superação das relações 

escravistas, os direitos trabalhistas concedidos na Era Vargas e o projeto desenvolvimentista 

dos anos 1950-60 para caracterizar a modernização brasileira como “conservadora”. Segundo 

a autora, a proteção social no Brasil se caracteriza a partir de uma herança patrimonial e 

autoritária (IVO, 2008, p. 1122). Nessa mesma linha, José Murilo de Carvalho (2001) avalia a 

evolução dos direitos políticos, civis e sociais no país e, portanto, da cidadania desde um ponto 

de vista histórico. No limite, para o autor, o direito ao voto ou à liberdade de expressão, não 
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garante outros direitos como ao emprego e à moradia adequada – o que caracteriza o Brasil 

como um exemplo de “cidadania inconclusa” (CARVALHO, 2001). 

Conforme argumenta Telles (1993, p. 8) “como uma sombra, a pobreza acompanha a 

história brasileira”. Mais do que isso, a autora a caracteriza como um problema que inquieta a 

sociedade, mas apenas enquanto efeito de uma “história sem autores e sem responsabilidades”. 

Essa “encenação” que expurga a pobreza do nível social é, segundo Telles (1993), consequência 

das imagens criadas no imaginário brasileiro (do atraso e consequente horizonte do progresso). 

A experiência da cidadania brasileira ao longo do século XX teria sido incapaz de criar laços 

entre as pessoas, grupos sociais e classes (TELLES, 1993): 

A pobreza não é simplesmente fruto de circunstâncias que afetam determinados 
indivíduos (ou famílias) desprovidos de recursos que o qualifiquem para o mercado 
de trabalho. O pauperismo está inscrito nas regras que organizam a vida social. É 
isso que permite dizer que a pobreza não e apenas uma condição de carência, passível 
de ser medida por indicadores sociais. É inicialmente uma condição de privação de 
direitos, que define formas de existência e modos de sociabilidade. (TELLES, 
1993, p. 15, grifo nosso) 

A ligação entre direitos sociais e pobreza é um ponto essencial que caracteriza a 

literatura incipiente da Sociologia no final do século passado, superando assim as teorias da 

“marginalidade” sobre a pobreza urbana (SANTOS, 1978; MARQUES, 2007; PIZZIO, 2010). 

Nessa tônica, Sposati (1998, p. 4) argumenta que debater exclusão social e pobreza no Brasil 

significa reconhecer, em primeiro lugar, o caráter de sociedade colonizada e que nasce sob o 

binômio “colonizador” e “colonizado”. Ademais, é preciso considerar as dinâmicas do processo 

de escravidão de negros e negras – e sua posterior não-incorporação ao status de cidadãos e 

cidadãs no pós-abolicionismo (FERNANDES, 1965; ORTIZ, 1985; SCHWARZ, 1994; 

GONZALEZ, 1984). O discurso sobre a constituição da sociedade brasileira na Primeira 

República se ancora sob a falácia do “mito das três raças” e da “democracia racial”, signos 

defendidos por Gilberto Freyre (1933), mas que esconde processos altamente excludentes da 

população preta e parda no país (FERNANDES, 1965; ORTIZ, 1985; GONZALEZ, 1984)10.  

 
10 Fernandez (1964) considera que a ideia de “democracia racial” é uma falácia. Antes, a situação real do pós-
abolição é a continuidade de um sistema de dominação do branco pelo negro, isto é, “de antigos padrões de 
acomodação racial”, apesar da “oficial” abolição da escravidão”. Essa não inclusão do homem e, principalmente, 
da mulher negra, se daria pelas “debilidades históricas que cercaram a formação e desenvolvimento inicial do 
regime de classes” (Fernandes 1964, p. 305). Já Ortiz (195) ao pensar na construção da identidade brasileira, atesta 
que o “mito da democracia racial permite aos indivíduos, das diferentes classes sociais e dos diversos grupos de 
cor, interpretar, dentro do parâmetro proposto, as relações raciais que eles próprio vivenciam”. Com isso, delimita-
se um encobrimento das reais faces das relações raciais e sociais no país sob o mote do “mito harmonia das três 
raças”. 
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Lélia Gonzalez (1984) atualiza a discussão do mito da democracia racial ao incorporar 

uma perspectiva de gênero. A autora afirma que o mito oculta o racismo e o sexismo que operam 

de forma combinada na formação de subjetividades e barreiras de pleno exercício dos direitos 

pelas mulheres negras. Elas são ora vistas como “mulatas da cor do pecado”, ora vistas como 

empregadas do lar o que se configura é uma dupla violência simbólica, material e estrutural. O 

efeito mais perverso do mito da democracia racial é a crença de que o racismo é inexistente no 

Brasil, graças ao processo de miscigenação, resultado direto do estupro de mulheres negras 

pelos senhores de engenho (GONZALEZ, 1984, p.  3). 

Assim, na América Latina, a problematização da questão social precisa ser historicizada 

e geograficamente debatida, uma vez que diversos processos de exclusão social estão ligados a 

dinâmicas de longa duração, inclusive o sistema capitalista colonial (WANDERLEY, 2004; 

PIZZIO, 2009; SPOSATI, 1998; MIAGUSKO, 1999). Neste caso, não se pode ignorar as 

dificuldades do caso brasileiro em promover uma igualdade social a todas as cidadãs. Para 

Sposati (1998) e Miagusko (1999) a ideia de exclusão social como perda de um estado de acesso 

a direitos e à cidadania – teorizado por Paugam (2005) e Castel (1997) para explicar os 

processos da nova pobreza na Europa – não podem ser replicados em um país como o Brasil 

que, segundo ela, nem sequer atingiu tal patamar.  

A autora denuncia ainda o caráter “truncado” da inclusão social à brasileira (SPOSATI, 

1998, p. 5) e explicita que aqui a cultura patrimonial remanesce como um dos modus operandi 

predominantes, dividindo a sociedade entre a elite e a ralé11. As pessoas da ralé são 

abandonadas social e politicamente de forma consentida por toda a sociedade brasileira há 

gerações e só são lembradas como “carentes” ou “perigosas” e tratadas de forma fragmentada 

por temas de discussão superficiais (SOUZA et al., 2009, p. 21). A pobreza, para ser superada 

no Brasil, precisa ser nomeada como tal, sem floreios ou eufemismos (SANTOS, 1978; 

LAVINAS, 2010; PIZZIO, 2010; SOUZA et al., 2009; MARQUES, 2007). 

Em paralelo a essa argumentação, no Brasil contemporâneo não é possível pensar a 

pobreza e a constituição das classes trabalhadoras sem levar em consideração o papel 

desempenhado pelas famílias (LEONE, MAIA e BALTAR, 2010). Para Telles (1993, p. 15), 

“em uma sociedade na qual a insegurança, a violência e incivilidade são a regra da vida social, 

é em torno da família que homens e mulheres constroem uma ordem plausível de vida”. Dessa 

 
11 A ralé diz respeito a uma “classe inteira de indivíduos, não só sem capital cultural nem econômico em qualquer 
medida significativa, mas desprovida, esse é o aspecto fundamental, das precondições sociais, morais e culturais 
que permitem essa apropriação.” (Souza, 2009, p. 21) 
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forma, o lócus familiar se materializa enquanto espaço de saída para elaborar um sentido de 

dignidade, pertencimento e neutralizar o estigma da pobreza (TELLES, 1993). Ademais, a 

despeito de todas as barreiras que se estruturam para as pessoas e as famílias escaparem o ciclo 

de pobreza e desqualificação social, há, segundo a autora, um espaço para autonomia “no qual 

através da ação, deliberação e discernimento podem afirmar e se reconhecer como sujeitos que 

são capazes de contornar as adversidades da vida” (TELLES, 1993, p. 19). Essa visão será 

confrontada por autoras feministas, que criticam a normalização da família e do espaço 

“privado” como privilegiado para constituir laços harmônicos e ser alvo das políticas sociais, 

tendo em vista as relações desiguais de gênero (BRADSHAW, 2008; JENSON, 2009; 

GOLDANI, 2002; BIROLI e MIGUEL, 2015)12. 

 

 2.2 Gênero, raça e pobreza urbana  
Em paralelo aos debates apresentados anteriormente, a partir da década de 1970 autoras 

ligadas à corrente feminista começaram a produzir trabalhos que denunciaram a falta de 

consideração do gênero enquanto dimensão explicativa dos níveis de pobreza mundiais 

(CEPAL, 2004). Mais do que isso, essas autoras incorporam, dentro de uma perspectiva crítica, 

o debate sobre gênero e pobreza mobilizado para a produção de políticas públicas. As políticas 

de transferência de renda são exemplos de iniciativas que focalizam nas mulheres sob a 

premissa que seriam melhores “investidoras” do dinheiro para o bem-estar familiar, dinâmica 

compreendida como “funcionalização da mulher” (FARAH, 2004).  

Esse panorama expõe questões importantes para pensar a lógica do Bolsa Família no 

Brasil e seus possíveis efeitos na autonomia das mulheres beneficiárias, tal como na teia de 

laços e vínculos sociais que constroem ao longo de suas vidas. As contribuições dos 

feminismos, em sua corrente estruturalista/marxista, pós-estruturalista ou interseccional se 

consolidam como um avanço importante para o debate de pobreza (BIROLI, 2013; ABRAMO, 

2004). Isso porque, conforme explicita Abramo (2004, p. 18), há uma forte relação entre 

discriminação (de gênero e raça), pobreza e exclusão social. Para a autora, isso se dá pela 

imposição de obstáculos para a superação do estado de carência – como as barreiras existentes 

no acesso ao mercado de trabalho, haja vista o padrão sexista e racista que estruturalmente 

 
12 Biroli e Miguel (2015, p. 55) sinalizam que as feministas criticam “a presunção pelo Estado de modelos e modos 
de funcionamento da família, segundo o seu padrão moderno naturalizado, incentiva determinadas formas de 
organização familiar e pune pessoas que estabelecem laços e formas de vida que não se encaixam nos padrões 
considerados legítimos” 



39 
 

constitui a divisão social do trabalho (HIRATA, 2014; HIRATA e KERGOAT, 2007; 

CONCEIÇÃO, 2016; ABRAMO, 2004; AKOTIRENE, 2019; BIROLI, 2018). 

  A discussão sobre gênero e pobreza ganha fôlego a partir da publicação do artigo de 

Diane Pearce (1978), que apresenta uma primeira análise do fenômeno que ela caracteriza como 

“feminização da pobreza”. Esse estaria ligado ao fato de que nos Estados Unidos da década de 

1970, o contingente de mulheres pobres com mais de 16 anos representava 2/3 do total de 15 

milhões de pessoas pobres. Em concomitância, dados do Censo dos EUA à época demonstraram 

que o percentual de mulheres chefes de família pobres mais do que dobrou entre 1950 e 1976. 

Esse cenário é paradoxalmente contrastado com o aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho e no ensino superior.  

Nessa visão, muitas mulheres são pobres, pois moram em lares chefiados por maridos 

também pobres, no entanto, muitas outras estariam se tornando pobres por conta própria, isto 

é, “por serem mulheres” (PEARCE, 1978, p. 28). A autora argumenta que existem três eixos 

determinantes da pobreza feminina norte-americana na década de 1970: (i) renda própria, 

oriunda da divisão sexual do trabalho e dos postos mal remunerados; (ii) transferências 

privadas, de maridos e ex companheiros; (iii) transferências públicas, de benefícios do welfare 

condicionados à esfera do trabalho. Nessa retórica, o processo de “feminização da pobreza” é 

também um processo de institucionalização das desigualdades de gênero (PEARCE, 1978, p. 

35). 

O estudo de Pearce (1978) é historicamente localizado e materializa-se como um marco 

no debate sobre pobreza e gênero, influenciando diagnósticos posteriores em distintas 

realidades sociais. Nesse sentido, o termo “feminização da pobreza” subsidiou uma série de 

pesquisas subsequentes, com incidência inclusive na América Latina (AGUILAR, 2011). 

Ademais, ao longo da argumentação que se segue, o uso do termo entre aspas é feito para 

problematizar suas bases conceituais, mas sem deixar de reconhecer que fornece balizas 

importantes para o debate que incita. Sem advogar a favor ou negar sua importância, é preciso 

sempre questionar os conceitos e as formas como são utilizados nos constructos de políticas 

sociais (AGUILAR, 2011, p. 131). O termo ajudou a pensar a pobreza como fenômeno que 

incide diferentemente na vida de homens e mulheres (CEPAL, 2004; MACÊDO, 2008; ATRIA 

et al., 2003), um avanço em relação a debates puramente economicistas e focados na dimensão 

monetária. 
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(i) Gênero e pobreza nos discursos das agências internacionais de 
desenvolvimento 

A partir de 1990, a ideia de “feminização da pobreza” se estende ao léxico da agenda de 

desenvolvimento e passa a integrar o discurso das agências internacionais. Na Conferência das 

Nações Unidas sobre a Mulher em Beijing (1995) foi apresentado que 70% das pessoas pobres 

no mundo eram mulheres. Nesse contexto, argumentou-se a favor da centralidade de se pensar 

na mulher (mais do que nas relações de gênero) para desenhar estratégias de combate à pobreza. 

Esse discurso nasceu alinhado a demandas do feminismo internacional (CEPAL, 2004) e à 

construção de uma agenda de gênero global (FARAH, 2004). A grande vitória desse evento – 

e as suas repercussões - foi lançar luz a um tema que estava oculto no debate (MELO e 

BANDEIRA, 2005; ATRIA et al., 2003). 

Diferentemente da Conferência (que propôs uma perspectiva de direitos da mulher), o 

Relatório de Desenvolvimento Humano (1995) e o documento Toward Gender Equality (1995) 

utilizam o conceito de “gender mainstreaming”13 (transversalidade de gênero) para justificar o 

fomento das políticas de combate à pobreza focalizando na mulher (BANDEIRA e ALMEIDA, 

2013; GUZMÁN, 2001; RAVAZI e MILLER, 1995). Para Farah (2004) esses documentos 

indicaram a necessidade de incorporação de ações focalizadas nas mulheres no desenho de 

políticas sociais. No debate sobre a focalização feminina existem duas abordagens principais: 

uma que enfatiza a ideia de eficiência da “funcionalização da mulher” enquanto “instrumento” 

de desenvolvimento; e uma outra que enxerga a mulher enquanto cidadã e sujeito de direitos 

(FARAH, 2004, p. 56). É preciso ter isso em mente para posteriormente compreender as críticas 

feministas a esse tipo de estratégia.  

No que tange ao conceito de transversalidade de gênero, Bandeira e Almeida (2013, p. 

44) o compreendem a partir da ideia de “uma matriz que permita orientar uma nova visão de 

competências (políticas, institucionais e administrativas) e uma responsabilização dos atores 

públicos em relação à superação das assimetrias de gênero nas distintas esferas de governo e 

entre elas.” Na visão de Papa (2012), por sua vez, transversalidade de gênero consiste em uma 

estratégia de incorporação da perspectiva de igualdade de gênero em todas as políticas setoriais 

– nas etapas de formulação, implementação, avaliação e planejamento. Essa espécie de matriz 

 
13 O gender mainstreaming diz respeito ao processo de levar em conta as distintas implicações do desenho de 
políticas e ações para homens e mulheres. A ideia é que a experiência de ambos seja levada sempre em 
consideração na implementação e avaliação de programas, para assim promover a igualdade entre sexos 
(CAGATAY, 1998, p. 14). A Conferência de 1995 foi a responsável por solidificar esse conceito, e as autoras 
argumentam que o fracasso de transversalizar a perspectiva de gênero nas políticas econômicas foi um dos 
principais catalisadores do aumento da pobreza feminina (MELO e BANDEIRA, 2005, p. 50).  
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orienta não apenas a tomada de decisão, mas também os objetivos e ações coordenadas de 

determinada política pública (FARAH, MARCONDES e DINIZ, 2018).  

A partir de 1998 é possível observar uma grande incidência da temática nos relatórios 

do Banco Mundial (BM) que versam sobre a ligação entre gênero e desenvolvimento 

(MARINS, 2018; MOSER, TORNQVIST e VAN BRONKHOSRT, 1999; BANCO 

MUNDIAL, 2011; BUVINIC, 1976). Nessas produções, a família (que ao fim recai sobre o 

signo da mulher “mãe”) é vista como uma aliada para reduzir a pobreza e auxiliar o Estado a 

executar políticas bem-sucedidas (RAVAZI e MILLER, 1995). Outra dimensão que o BM 

advoga a favor é a ideia de capital social, e das mulheres enquanto promotoras desse tipo de 

ativo (MOLYNEUX, 2002). Embora o paradigma neoliberal ainda se faça hegemônico na 

abordagem do BM, a publicação Gender Inequality and Development (2012) sinaliza alguns 

avanços de uma visão estritamente funcionalista e economicista, consolidada nas produções dos 

anos 1990-2000, abrindo espaço para conexões entre gênero e outras desigualdades como as 

raciais (BENERÍA, 2012). 

No âmbito do PNUD, o texto de Cagatay (1998) merece destaque pelas questões que 

aborda e porque parte da constatação de que a ideia de “feminização da pobreza” estava, à 

época, a puro vapor e influenciava as análises de pobreza e as estratégias desenhadas para sua 

erradicação. Cagatay (1998) chama a atenção para a dificuldade de validade universal do 

conceito, dada a complexidade das relações entre gênero e pobreza. A multiplicidade de fatores 

que poderiam gerar associações entre ambos, segundo ela, pode ser comprimida em três 

hipóteses simples: (i) a incidência de pobreza entre as mulheres é maior do que entre os homens; 

(ii) a pobreza feminina é mais severa do que a masculina; (iii) ao longo do tempo, a pobreza 

entre as mulheres tem crescido mais em comparação a entre os homens (CAGATAY, 1998, p. 

3).  

Para sua análise, a autora entende o fenômeno a partir da expressão da chefia familiar 

feminina e argumenta que é preciso considerar o processo por detrás dessa configuração antes 

da análise estatística e numérica (CAGATAY, 1998). Assim, é necessário diferenciar a chefia 

familiar feminina (família monoparental) daquela sobre a qual há provisão majoritariamente 

feminina no lar (o que não necessariamente indica uma família monoparental). Cagatay (1998, 

p. 4) explicita que a análise deve ir além do nível micro individual e se estender ao nível “meso” 

analítico onde ocorrem interações entre familiares, entre pessoas de outras famílias com outras 

instituições como Estado e mercado. 
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Sob uma visão da teoria das capacidades e desenvolvimento humano (SEN, 2001; 

NUSSBAUM, 2001), para a autora, as mulheres teriam mais dificuldades em transformar suas 

capacidades em bem-estar ou recursos (o que inclui a renda). Isso porque as mulheres são 

excluídas e segregadas do mercado de trabalho, além de desempenharem quase que sozinhas as 

tarefas de cuidado (CAGATAY, 1998, P. 8). A autora dialoga com o Relatório de 

Desenvolvimento Humano (PNUD, 1997) que demonstra a existência de uma correlação forte 

entre o Índice de Desenvolvimento de Gênero (IDG)14 e os níveis de pobreza. Com isso, haveria 

um indício de que “o empoderamento das mulheres e a igualdade de gênero são também 

problemas relacionados à pobreza" (CAGATAY, 1998, p. 12). A autora avalia a recomendação 

do PNUD (1997) sobre ações de eliminação da pobreza como pertinente, uma vez que 

incorporaria a dimensão do empoderamento e igualdade de gênero.  

Cumpre salientar que até os anos 2000 as análises de igualdade de gênero e as de pobreza 

eram feitas de forma independente (CEPAL, 2004). Assim, uma contribuição importante de 

pensar gênero e pobreza de forma inter-relacionada diz respeito à possibilidade de diagnosticar 

discriminações tanto no âmbito público como no interior das famílias (CEPAL, 2004, p. 14). 

Isso porque pode haver uma distribuição de renda desigual mesmo no ambiente intrafamiliar.  

Melo e Bandeira (2005, p. 51) salientam que “a pobreza enfraquece a cidadania feminina 

e impede as mulheres de assumir ações políticas, interferências institucionais e legais para 

modificar sua situação (...) precariza as possibilidades de romper com o ciclo intergeracional 

da pobreza”. As autoras enfatizam que, para pensar nas causas do aumento da pobreza entre as 

mulheres, é preciso levar em consideração uma análise sobre as dinâmicas do mercado de 

trabalho, uma vez que o aumento dos índices de participação feminina ocorreu em paralelo à 

generalização das atividades informais e sem remuneração desempenhadas pelas mulheres, 

principalmente negras (MELO e BANDEIRA, 2005, p. 17). 

Como expoente do pensamento cepalino, Arriagada (2005) argumenta que a pobreza é 

sentida de forma distinta por homens e mulheres. Em concordância com a abordagem de Sen 

(2001) e Cagatay (1998), a autora define o fenômeno da pobreza a partir da ideia de privação 

de capacidades básicas e necessárias para promover o bem-estar. Além disso, ela considera que 

a pobreza se expressa para além do âmbito material e incide nas dinâmicas do mercado de 

trabalho, na participação social (compreendida pelo signo do capital social), no acesso a 

 
14 O índice é um indicador sintético utilizado desde 1995 pelo PNUD para avaliar as diferenças de 
desenvolvimento humano entre homens e mulheres, a partir das variáveis: esperança de vida ao nascer; taxa de 
alfabetização e escolarização; renda. Aos moldes do IDH, o IGD visa observar se há disparidades de gênero em 
termos do desenvolvimento humano.  
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serviços básicos e em aspectos subjetivos e simbólicos (ARRIAGADA, 2005, p. 103). No 

limite, a autora concorda com o argumento de que a pobreza pode ser definida em uma versão 

ampla e multidimensional que se expressa, ao fim, na falta de autonomia e quase inexistência 

de redes e vínculos sociais tanto intrafamiliares como comunitários. 

Arriagada  (2005, p. 104) propõe uma divisão conceitual sobre a pobreza e gênero em 

quatro dimensões básicas, a ver: (i) dimensão setorial, ligada ao acesso à serviços e direitos; (ii) 

dimensão transversal, que expressa a necessidade de se considerar gênero, raça e idade em 

qualquer análise da pobreza; (iii) dimensão territorial, uma vez que é no espaço que se dão as 

relações sociais (capital social) e estas se transformam de acordo com o contexto histórico-

geográfico; (iii) dimensão familiar, em que deve se considerar o ciclo de cada família (tempo).  

Uma contribuição da autora para o debate sobre pobreza na América Latina está, 

portanto, na atenção que ela concede à segunda dimensão. O pressuposto básico está ancorado, 

portanto, na ideia de divisão sexual do trabalho (HIRATA e KERGOAT, 2007; HIRATA, 2014; 

BIROLI, 2018), que divide o trabalho em produtivo e reprodutivo (trabalho do cuidado). A 

dupla jornada laboral, o acesso majoritário a empregos informais ou desqualificados criaria 

espaço para uma reprodução sistêmica de exclusão da mulher do mercado de trabalho e 

exposição a maiores índices de vulnerabilidade social.  

Em concordância com o trabalho de Kabeer (1999), Arriagada argumenta que a pobreza 

de gênero se materializa à medida que as mulheres que são pobres não possuem tempo 

disponível para buscar outras formas (mais apropriadas) de se desenvolver e satisfazer suas 

necessidades (ARRIAGADA, 2005, p. 105). Na visão da autora, o uso do tempo se coloca, 

portanto, como uma das variáveis mais importantes para analisar intersecções entre pobreza e 

gênero. Isso se dá, pois o dispêndio do tempo em atividades domésticas e de cuidado não é 

monetizado, mas engendra processos cruciais nas vidas das mulheres e, consequentemente, no 

exercício de sua autonomia.  

Mais recentemente, o último relatório pelo PNUD (2019) reforça a ideia de que a 

desigualdade de gênero e o desenvolvimento humano estão intrinsicamente conectados. Como 

premissa analítica, o órgão lança mão da teoria de Nussbaum (2001), que afirma que as 

mulheres no mundo carecem de suporte para as funcionalidades humanas. A partir de uma 

análise longitudinal dos dados de desigualdade e gênero, o relatório salienta que há uma 

correlação positiva entre desigualdade de gênero e perda de desenvolvimento humano (PNUD, 

2019, p. 149). Enquanto atualização da discussão feita em 1995 pelo Relatório de 

Desenvolvimento Humano, a nova produção destaca que o cenário mudou e os indicadores 
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sociais com recorte de gênero apresentam resultados mais satisfatórios. O PNUD reconhece 

que o caminho da igualdade, no entanto, esbarra nas desigualdades em diversas dimensões, que 

geram ciclos viciosos de falta de autonomia, estigmatização e privação material das mulheres 

(PNUD, 2019, p. 158). 

O PNUD recomenda que para expandir as liberdades das mulheres e meninas é preciso 

promover acesso à proteção social aliado ao crescimento econômico abrangente por meio da 

inclusão produtiva (PNUD, 2019, p. 164). Apesar de pontuar essas facetas importantes, o 

relatório não aprofunda nenhuma das dimensões que elenca e tampouco ultrapassa os mesmos 

argumentos sobre a importância de desenvolver as capacidades das pessoas, de forma 

descontextualizada. O foco analítico destas produções está antes no papel da mulher (como 

pessoa autônoma, “independente”, que deve realizar suas capacidades para assim viver melhor) 

que nas relações de gênero desiguais, social e historicamente constituídas nas sociedades 

capitalistas (AGUILAR, 2011). Ao considerar as estruturas díspares como fatores externos ao 

processo, algumas das autoras ligadas ao liberalismo deixam de incluir no debate as suas causas 

e, por isso, as contribuições dos feminismos críticos ao liberalismo são relevantes (BIROLI, 

2013). No Capítulo 3 essa discussão será aprofundada sob o signo do conceito de autonomia. 

 

(ii) Crítica feminista latino-americana: redimensionando o debate 

Na seara dos estudos feministas, Aguilar (2011) argumenta a favor da existência de um 

certo equívoco no uso indiferenciado do conceito de feminização da pobreza em contextos 

sócio-históricos distintos. Isso porque a generalidade da categoria esconde processos 

específicos que são caríssimos ao estudo sobre as políticas sociais que tenham em conta uma 

perspectiva de gênero (AGUILAR, 2011; MACÊDO, 2008; NOVELLINO, 2004). Já em 

meados dos anos 1980, nos Estados Unidos, surgem as primeiras críticas à discussão proposta 

por Pearce (1978) que apontam para uma não consideração de aspectos importantes como raça, 

classe e território como fatores explicativos complementares e inter-relacionados da produção 

de desigualdades (MOHANTY, 1987). Adicionado a isso, existem críticas inclusive de cunho 

estatístico sobre os dados que evidenciariam o fenômeno da feminização da pobreza 

(NOVELLINO E BELCHIOR, 2008; NOVELLINO, 2004, 2008). 

A cristalização do termo “feminização da pobreza” enquanto conceito não pode ser feita 

a partir da noção que o fenômeno se daria dentro de um “vazio” (AGUILAR, 2011, p. 129). 

Contrariamente, é preciso analisar as relações entre gênero e pobreza a partir dos lugares 

socialmente construídos das relações entre homens e mulheres, brancas e negras, tal como de 
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suas condições de vida e meios que encontram para garantir seus respectivos bem-estares. Para 

isso, é preciso pensar como a pobreza afeta homens e mulheres distintamente dentro da família 

(AGUILAR, 2011; MEDEIROS e COSTA, 2008; BIROLI e MIGUEL, 2015). Nessa visão, o 

simples exercício de mensurar a pobreza entre mulheres e dos domicílios chefiados por elas não 

seria capaz de captar a essência do fenômeno. Ainda, existem riscos crescentes das mulheres 

estarem expostas à pobreza e a outras formas de vulnerabilidade social que “decorrem da 

própria dependência dos recursos materiais do trabalho dos homens” (BIROLI e MIGUEL, 

2015, p. 58; MARCONDES et al., 2013). As “mulheres da ralé brasileira” vivem o drama de 

buscar “sair do fundo do buraco”, com obstáculos quase intransponíveis, marcados por 

múltiplas carências, a dominação masculina na figura do pai provedor ou do marido que 

trabalha, além de um grande senso de desvalorização social (SOUZA et al., 2009).  

No decorrer das décadas de 1990-2000, é possível observar um interesse do campo de 

estudos da Economia na temática (RAMOS e SOARES, 1995; SEDLACEK e SANTOS, 1991; 

LAVINAS, 1996; COSTA et al, 2005; LEONE, MAIA e BALTAR, 2010). Ao partir de 

evidências preliminares de que no Brasil à época exista uma subutilização da mão de obra 

feminina, os resultados obtidos por essas pesquisas vão na contramão de alguns estudos 

preliminares que argumentam que as mulheres pobres eram as que proporcionalmente mais 

trabalhavam (RAMOS e SOARES, 1995; SEDLACEK e SANTOS, 1991; LAVINAS, 1996; 

COSTA et al., 2005).  

Em concomitância, Lavinas (1996) parte do pressuposto de que estudos no campo têm 

informado a formulação de políticas de combate à pobreza que priorizam as mulheres enquanto 

beneficiárias diretas e, por isso, busca avaliar se esse tipo de estratégia é assertivo para a redução 

dos níveis de pobreza e desigualdade. Ao constatar que a dimensão racial opera como marcador 

da diferença interseccionado com gênero e classe e que a sobreposição entre maternidade e 

maternagem configura um espectro de desigualdades em relação aos homens no acesso ao 

mercado de trabalho, Lavinas (1996) argumenta que a luta das mulheres em prol da cidadania 

feminina não alcança de forma equânime a realidade de todas as mulheres brasileiras. Isso 

poderia ser explicado pela ideia de que “mulheres” não devem ser vistas analiticamente e 

politicamente como um sujeito coletivo universal (CRENSHAW, 2002; GONZALEZ, 1984; 

SILVA, 2013; AKOTIRENE, 2019; CARNEIRO, 2003, 2015).  

Costa et al. (2005) indagam sobre a existência de uma sobre representação feminina na 

pobreza, assim como Buvinic e Gupta (1997) e Lavinas (1996). As autoras defendem que não 

há padrão de “feminização da pobreza” no país ao longo do período analisado (COSTA et al., 
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2005; , LAVINAS, 1996; RAMOS e SOARES, 1995), com exceção dos domicílios do tipo 

“mulher sem cônjuge”. Apesar desses estudos econométricos representarem uma contestação 

empírica do discurso utilizado pelas agências internacionais, eles não deixam de se basear em 

métricas unidimensionais da pobreza, isto é, atreladas somente à dimensão da renda (CEPAL, 

2004).  

Já no campo da Sociologia, Bilac (2006) também critica a ideia de “feminização da 

pobreza” e os estudos no âmbito da Celade-Cepal que desagregam por gênero (chefia feminina 

do domicílio) os dados para mensurar a vulnerabilidade sociodemográfica. Esse tipo de 

exercício esconderia estratégias distintas dos domicílios chefiados por mulheres para captar 

recursos – seja por redes de solidariedade, mobilização de parentesco etc. (GONZÁLEZ DE 

LA ROCHA, 1999; BILAC, 2002, 2006). Segundo esse corpo de literatura, esse tipo de vínculo 

social poderia gerar meios de sobrevivência imediatos e, no limite, a superação da pobreza. 

Ademais, o novo cenário familiar latino-americano é capaz de construir novos “cenários onde 

se pode observar mudanças nas relações sociais, nos padrões de socialização e nos padrões 

gerais de usos dos recursos” (GONZALEZ DE LA ROCHA, 1999, p. 34). 

Macêdo (2008), assim como Aguilar (2011), realiza uma revisão de literatura sobre os 

estudos críticos à linha de argumentação da “feminização da pobreza”. A autora diagnostica 

que a principal crítica reside no tratamento homogêneo que muitas pesquisas favoráveis a esse 

conceito dão à chefia domiciliar feminina e à constatação das mulheres como “as mais pobres 

entre os pobres”. Mais uma vez, é preciso considerar que as mulheres chefes de família não 

formam um grupo coeso, mas sim marcado por diferenças de classe, raça e território 

(compreendido aqui pela dicotomia entre urbano e rural). Nessa linha, Abramo (2004) chama a 

atenção para a necessidade de criar políticas de combate à pobreza que sejam transversais à 

dimensão de gênero e raça. Isso porque, segundo a autora, “a pobreza não é neutra (...) ela tem 

sexo, cor e endereço” (ABRAMO, 2004, p. 18) – o que significa dizer que as condições e 

experiências das pessoas atravessadas por esses “marcadores da diferença” (CRENSHAW, 

2002; GONZALEZ, 1984; AKOTIRENE, 2019) determinam formas diferenciadas de vivenciar 

e sentir a pobreza. 

Assim, a “feminização” e “racialização” da pobreza devem ser vistas como processos 

sociais (SILVA, 2013; MACÊDO, 2008; AGUILAR, 2011; LAVINAS, 1996). Isso significa 

dizer que os discursos que retificam a chefia domiciliar feminina isolam a problemática de suas 

causas estruturais, que se ligariam com as dinâmicas do mercado de trabalho (SILVA, 2013; 

LAVINAS, 1996). As relações sociais de raça, classe e gênero se retroalimentam e imbricam 
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de forma mútua e, portanto, as análises não podem dissociá-las (HIRATA, 2014; KERGOAT, 

2010) Ademais, Macêdo (2008, p. 389) busca romper com a associação direta do fenômeno a 

processos de exclusão social que determinam um perfil de família “parcial” ou “incompleta” 

das mulheres em situação de pauperização em oposição à família “tradicional”. Com isso 

propõe-se uma diferenciação entre a chefia feminina da família versus do domicílio 

(MACÊDO, 2008; AGUILAR, 2011; NOVELINO e BELCHIOR, 2008; ARRIAGADA, 2005) 

– discussão que recai sobre um embate estatístico e de análise censitária, mas que desemboca 

em repercussões teórico-metodológicas15. 

No mais, é impossível dissociar as análises de pobreza e relações de gênero do âmbito 

da família (MACÊDO, 2008; LEONE, MAIA e BALTAR, 2010; MARCONDES et al., 2013). 

Há, ainda, uma literatura que defende que essa última se materializa como uma organização 

social sob a qual as relações de gênero se reproduzem em seu âmago (BIROLI e MIGUEL, 

2015; OKIN, 1989; BIROLI, 2018). Gênero não é sinônimo de mulher e família não o é de 

“casal heterossexual com filhos(as)” (MACÊDO, 2008, p. 392). Romper com esse tipo de visão 

unívoca é importante para analisar, de forma crítica, o fenômeno de empobrecimento das 

famílias chefiadas por mulheres. No Brasil, alguns estudos chamam atenção para existência de 

“arranjos familiares não canônicos” (BILAC, 1991; BERQUÓ, OLIVEIRA e CAVENAGHI, 

1990; OLIVEIRA, 2016), fruto de transformações nas últimos décadas na composição das 

famílias brasileiras (LEONE, MAIA e BALTAR, 2010; MACÊDO, 2008; NOVELLINO e 

BELCHIOR, 2008; BIROLI e MIGUEL, 2015; NOVELLINO, 2004, 2008).  

É preciso problematizar o rico de generalização de leituras que reforçam estereótipos 
de vulnerabilidade e pobreza, homogeneizadores de uma realidade que – sem negar 
as dificuldades objetivas enfrentadas por esse grupo social – não é monocromática e 
demanda, portanto, uma análise capaz de reconhecer a existência de uma 
complexidade que não pode ser contida em modelos estereotipados como “mais 
pobres entre os pobres” (MACÊDO, 2008, p. 395) 

Nessa tônica, algumas autoras argumentam a favor do câmbio analítico e conceitual para 

a ideia de “feminização das responsabilidades”, seguido do estudo empírico de suas causas 

(MEDEIROS e COSTA, 2008; CHANT, 2006; AGUILAR, 2011). Essa análise deve se centrar 

nos aspectos socioeconômicos e culturais que engendram as condições de menor acesso a 

recursos pelas mulheres. Assim, essas autoras defendem que pensar sobre essa ótica é frutífera 

 
15 Macêdo (2008) argumenta que existe uma histórica “cegueira” dos esforços estatísticos brasileiros em fazer 
desagregações de gênero. A tendência predominante foi gerar uma neutralidade ilusória sobre o signo de “homem 
médio ideal”. Como avanço desse panorama, a autora argumenta que as críticas feministas influenciaram bastante 
na sistemática coleta de informações e análises de dados a partir de uma perspectiva de gênero. Nessa tônica, em 
1990 a PNAD incorpora o conceito de “pessoa de referência” ao invés de “chefe de domicílio”. 
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para analisar os programas e políticas sociais de combate à pobreza focalizados nas mulheres, 

haja vista que cada vez mais “as mulheres se encontram assumindo uma maior responsabilidade 

de fazer frente à pobreza” (CHANT, 2006, p. 214). Essa responsabilização é uma forma de 

instrumentalização da mulher (FARAH, 2004; JENSON, 2009; BRADSHAW, 2008). Esse tipo 

de exercício desemboca em análises mais amplas das relações sociais, traçada por uma visão 

relacional de gênero, a qual sofre transformações ao longo do tempo (BIROLI, 2018; HIRATA 

2014; KERGOAT, 2010). 

A literatura feminista sinaliza que os mecanismos que operam frente às intersecções 

entre gênero e pobreza são: (i) divisão sexual do trabalho, que ocasiona uma menor participação 

feminina laboral, dependência do salário de homens, a designação de postos de trabalho mais 

precários e desvalorizados e o fenômeno da dupla ou tripla jornada de trabalho, tendo em vista 

o cuidado ser predominantemente feminino; (ii) discriminação no mercado de trabalho, com a 

existência de salários inferiores às mulheres (em especial as negras) que ocupam cargos 

análogos aos homens16; (iii) aumento do número de divórcios e, consequente, constituição de 

lares compostos apenas por mães e filhas(os)17; (iv) mudanças nas políticas sociais, que 

afetariam mais fortemente as mulheres. Como consequência, é preciso considerar as mulheres 

como agentes e não meramente passivas das estruturas sociais que vivem; assim, incluir análises 

complementares e alternativas, como a ideia de “feminização das responsabilidades” 

(AGUILAR, 2011; CHANT, 2006; MEDEIROS e COSTA, 2008). Nessa mesma linha, é 

importante não só pensar de forma relacional, o que inclui observar as relações que se dão o 

bojo da família, mas também, complementar a isso, aquelas de caráter comunitário 

(ARRIAGADA, 2005). Por fim, as pesquisas não podem ser cegas ao imbricamento de outras 

desigualdades como raça, etnia e território para avaliar as condições e processos que geram 

ciclos de perpetuação da pobreza entre as mulheres (que não são iguais) (ABRAMO, 2004; 

SILVA, 2013; GONZÁLEZ, 1984; AKOTIRENE, 2019; FJP, 2020). 

 
16 Para ilustrar essas dinâmicas, vale lançar mão de alguns dados. Segundo informações extraídas da PNAD 2018 
publicadas pelo estudo do IBGE (2019), 18.9% das mulheres que gostariam de ter um trabalho remunerado e não 
realizaram a busca efetiva na semana de referência da pesquisa alegam que o motivo para tal se relaciona a 
quantidade de afazeres domésticos e a necessidade de cuidado com os(as) filhos(as). As mulheres são também 
maioria no mercado de trabalho informal (42.6% contra 40.6% dos homens), mas minoria na força de trabalho 
geral (53.3% contra 71.8% dos homens). No Brasil existem 6.5 milhões de pessoas exercendo trabalho doméstico 
remunerado, dentre os quais 92% são mulheres e dessas 63% são negras. 
17 Segundo dados do IBGE em 2018 foram apurados 385.246 divórcios o que representou um aumento de 3.2% 
em relação ao anterior. Ainda os casos em que mulher mantém a guarda dos(as) filhos(as) é de 108.913, ou seja 
quase 30% em relação ao total. 
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Neste ponto, é necessário apresentar os dados de pobreza desagregados por gênero e 

raça no Brasil. Isso porque os cálculos da linha de pobreza realizados pelo Banco Mundial, 

Cepal e PNUD partem do pressuposto que não haveria desigualdades de distribuição da renda 

domiciliar entre os membros da família (COSTA et al., 2005), o que pode subestimar a 

realidade da pobreza feminina e negra (FJP, 2020; SILVA, 2013). O Gráfico 01 expõe que em 

2000 as mulheres pardas/pretas e as mulheres brancas (49% e 42,5%) eram aquelas com maior 

privação de renda (sem rendimento formal), se comparado com o cenário dos homens 

pardos/pretos e brancos (24,7% e 17,5%, respectivamente). Em 2010, é possível observar uma 

redução geral na proporção de pessoas de 16 ou mais sem rendimentos no Brasil, porém com 

superioridade nos índices femininos (com destaque ao caso das mulheres pardas/pretas). Os 

dados apontam que, para as mulheres brancas, o patamar em 2010 ficou em 28,8%, enquanto 

das mulheres pardas/pretas é 32,1% (grupo com maior taxa de queda na série histórica)18.Os 

dados da Cepal (2018) indicam que a porcentagem de pessoas sem renda própria no país em 

2018 era de 27,8% entre as mulheres e 19,5% entre os homens, sem a desagregação por raça. 

Em consonância, observa-se entre os anos de 2000 e 2010 um aumento generalizado da 

proporção das pessoas que recebem até 1 salário-mínimo, porém, mais uma vez, os índices 

femininos são mais acentuados. Enquanto em 2000, os percentuais de mulheres brancas e 

pardas/pretas com até 1 SM eram próximos (17,6% e 25,1%, respectivamente), em 2010 há um 

salto grande entre ambas (com 27,2% para mulheres brancas e 40,3% para as negras)19. Essas 

transformações de redução no número de pessoas sem rendimento e aumento daquelas com 

rendimento pode estar ligado ao que ficou conhecido como “a década inclusiva” (2000-2010), 

fruto do investimento no salário-mínimo e em gastos sociais, como as transferências de renda 

oriundas do Bolsa Família (BARROS et al., 2007; NERI e SOUZA, 2012; CEPAL, 2013) 

 
  

 
18 No caso dos homens os índices de redução são de cerca de 10% para ambos os casos. 
19 As taxas de crescimento para as mulheres são respectivamente: brancas (aumento de 54,5%) e pardas/pretas 
(aumento de 60,6%).  
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Gráfico 1. Proporção de pessoas de 16 ou mais sem rendimento no Brasil (%) por sexo e 
raça (2000-2010) 

 
Fonte: Estatísticas de Gênero (IBGE, 2018). Elaboração própria. 

 

 Ademais, dados extraídos da PNAD 2015 mostram, em números absolutos, um total de 

mais de 28 milhões de famílias chefiadas por mulheres no Brasil, das quais 15.1 milhões são 

chefiadas por mulheres negras. Com isso, é preciso destacar que em 2015, 40,5% das famílias 

brasileiras eram chefiadas por mulheres e 40,1% destas por mulheres negras20. Em consonância, 

uma produção publicada pelo Observatório das Desigualdades da FJP (2020) estima, na linha 

de US$ 5,50, 63% de mulheres pretas e pardas sem cônjuge e com filhos(as) até 14 anos estão 

em situação de pobreza – razão que no caso das mulheres brancas é expressa em 39,3%. O 

Gráfico 02 expressa um aumento nos últimos anos da proporção de pessoas nessas 

configurações familiares abaixo da LIP (US$1,90). Em 2019, observa-se uma manutenção do 

panorama de 2018, sendo as mulheres negras 24% das pessoas em arranjos sem cônjuge abaixo 

da LIP e as mulheres brancas 12,3% - uma leve redução de 1,6 pontos percentuais (IBGE, 

2020). 

 
 

20 Bernardo e Guimarães (2020) argumentam que esse fenômeno possui raízes históricas no sistema escravista 
brasileiro, e antes disso, na tradição ioruba de matrifocalidade. Essa segundo as autoras, reinventada a partir da 
diáspora africana em direção as Américas, se calcifica no Brasil a partir da Lei do Ventre Livre de 1870, que 
constrói a ideia de família escrava a partir da relação da mulher (que já era, proporcionalmente, o maior contingente 
de indivíduos alforriados à época) e seus(suas) filhos(as). Com isso, floresce a matrifocalidade como forma 
alternativa de família (BERNARDO e GUIMARÃES, 2020, p. 222). A historicidade da constituição da autonomia 
das mulheres negras, para as autoras, informa que esta não se encontra apartada de dinâmicas mais amplas de 
constituição de redes e vínculos sociais.  
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Gráfico 2. Proporção de pessoas abaixo da Linha Internacional da Pobreza per capita 
(U$1,90 per capita/dia) segundo sexo e cor/raça – Brasil (2012 a 2018) 

 
Fonte: Observatório das Desigualdades. (FJP, 2020). Elaboração própria 

 

Os resultados aqui discutidos ajudam a compreender melhor como se constitui o 

panorama da pobreza no Brasil, principalmente pós anos 2000 (NERI e SOUZA, 2012; 

BARROS et al., 2007; LIMA, 2010). A falta de dados atualizados do Censo de 2020 impede 

análises mais atuais de algumas informações desagregadas em gênero e raça, mas que são 

complementadas por outras fontes21. Os dados da PNAD 2018 demonstram que a pobreza atinge 

sobretudo a população preta ou parda, que representa 72,7% dos mais pobres, o que em números 

absolutos diz respeito a 38,1 milhões de pessoas. Com um recorte de gênero, observamos que 

as mulheres pretas ou pardas compõem o maior contingente de pobres no país, somando 27,2 

milhões de pessoas abaixo da LIP (IBGE, 2018). A Síntese dos Indicadores Sociais publicada 

pelo IBGE (2020) sinaliza que entre 2018 e 2019, a proporção de pessoas abaixo da linha 

pobreza auferida em US$5,50 (países de renda média) caiu de 25,3% para 24,7% - mas as 

mulheres negras são 38,9% das pessoas nessa situação. Em relação a LIP, há uma continuidade 

 
21 Uma métrica puramente monetária é incapaz de apreender as dinâmicas mais profundas do fenômeno da 
pobreza. Outrossim, o exercício aqui realizado permite uma visualização panorâmica, ainda que não apreenda toda 
a realidade. As linhas da pobreza são insensíveis a privações específicas que as mulheres (brancas e negras, 
distintamente) sofrem como violência doméstica, falta de autonomia, machismo e racismo (SILVA, 2013). 
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do valor de 6,5% de pessoas sobrevivendo com menos de US$1,90, sendo 38,1% deste total 

mulheres pretas ou pardas (IBGE, 2020).  

Assim, os efeitos da discriminação de raça e gênero sobre a pobreza são respaldados 

pelos dados apresentados, e mais do que isso, ilustram que essas experiências não podem ser 

dissociadas. As mulheres negras chefes de família ocupam, ao fim, a base da hierarquia social 

brasileira (MARCONDES et al., 2013). Carneiro (2015, p. 127). denomina este fenômeno de 

“matriarcado da miséria”, definido pela sobreposição do racismo com o machismo, o que 

“produz sobre as mulheres negras uma espécie de asfixia social com desdobramentos negativos 

sobre todas as dimensões da vida, que se manifestam em sequelas emocionais com danos à 

saúde mental e rebaixamento da autoestima”. Assim, há uma dimensão subjetiva e qualitativa 

da pobreza que atinge especialmente as mulheres negras. 

Mais uma vez, é preciso ter em mente que a pobreza feminina no Brasil possui cor negra 

(ABRAMO, 2004; LIMA, 2010; SILVA, 2013; FJP, 2020), pois as desigualdades raciais 

determinam acessos distintos a recursos e oportunidades que engendram processos de 

pauperização.  
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3. AUTONOMIA E LAÇOS SOCIAIS  
Ser oprimido significa a ausência de escolhas. 

bell hooks 
 

Neste capítulo serão levantadas algumas contribuições advindas do debate teórico que 

se debruça sobre o conceito de autonomia das pessoas na esfera democrática. Esse esforço 

coloca-se como uma continuação das discussões elucidadas no Capítulo 2, que discorreu sobre 

as contribuições da corrente liberal, sociológica e feminista nas tentativas de conceptualizar o 

fenômeno da pobreza.  

Como visto anteriormente, a autonomia é um dos principais conceitos mobilizados pelo 

liberalismo moderno para pensar o sujeito enquanto capaz de exercer plenamente suas 

capacidades, e no limite, ser livre (BIROLI, 2013). Assim, a equação liberal multidimensional 

para saída da pobreza aposta no exercício da autonomia individual impulsionada por políticas 

sociais que reconheçam e promovam a agência das beneficiárias. O resgate desse conceito 

filosófico tradicional é imprescindível uma vez que inspirou outras pesquisas sobre a vida das 

mulheres beneficiárias do Bolsa Família (REGO e PINZANI, 2014; LAVINAS, COBO e 

VEIGA, 2012; SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020; MARIANO e CARLOTO, 2009). 

A crítica feminista – em sua corrente liberal; estruturalista/marxista; pós estruturalista, 

interseccional/negro etc. – redimensiona o debate sobre autonomia e o aproxima do campo 

político e social (REDSHAW, 2014). Ao refutar algumas premissas básicas do liberalismo, 

como a individualidade do sujeito e a liberdade como produto disso, as autoras feministas 

partem da ideia de que a autonomia não pode ser compreendida como algo simplesmente 

individual, desprovida de conteúdo (poder, relações de capital etc.) e contexto (sociedade 

capitalista contemporânea). Assim, conforme argumenta Biroli (2013), as correntes feministas 

contribuem para o debate à medida que não é possível considerar uma neutralidade na ideia de 

autonomia individual, tendo em vista que existem dinâmicas que forjam as formas como as 

preferências se constituem, ancoradas em valores, instituições, e estruturas políticas, sociais, 

econômicas, culturais e simbólicas. Com isso, surge o conceito de autonomia relacional que 

comporta a ideia de que a autonomia é marcada e definida por relações sociais. Esse conceito é 

mobilizado por uma série de autoras feministas que visam reavaliar as definições do “self” 

(sujeito) e suas capacidades (MACKENZIE e STOLJAR, 2000; REDSHAW, 2014). 

Em consonância, outras autoras demonstram como o fenômeno da pobreza está 

enraizado no sistema capitalista e nas formas de exclusão social que derivam de seu 

funcionamento. Assim, elas destacam a necessidade de explorar as dinâmicas inclusão-exclusão 
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do mundo do trabalho e do tecido social – marcado pela formação de relações e vínculos entre 

pessoas e grupos - como fatores importantes para a determinação tal como a supressão da 

pobreza (BILAC, 2006; MOLYNEUX, 2002; KABEER, 1999). No Brasil, as relações sociais 

reproduzem desigualdades estruturais de formas distintas entre os grupos sociais 

marginalizados – como mulheres, negros, indígenas etc. (ABRAMO, 2004; HIRATA, 2014; 

KERGOAT, 2010). As produções feministas ajudam a pensar que o processo de autonomização 

das pessoas depende de outras variáveis (sociais, políticas, econômicas, relacionais etc.) para 

além das “capacidades individuais”. 

No capítulo, também são apresentados os pontos de encontro teóricos entre a ideia de 

laços sociais e o exercício da autonomia das mulheres pobres. Com isso, busca-se compreender 

como ambos se conectam e se interligam como fim para superação da pobreza, e no limite, de 

inserção social. Nessa linha, a literatura analisada apresenta a multidimensionalidade da 

autonomia, sendo o aspecto comunitário (vínculos e laços sociais) em comunhão ao aspecto 

individual uma faceta determinante para o seu pleno exercício. Por fim, é preciso destacar que, 

em consonância ao exercício feito na discussão sobre pobreza (Capítulo 2), optou-se por não 

aprofundar a visão de autonomia mobilizada pelo campo da Psicologia e dos Estudos Culturais, 

uma vez que neste caso o fenômeno é analisado a partir do microcosmo individual da psique 

humana22, com baixa incidência nas pesquisas que dialogam com a teoria social e políticas 

públicas.  

 

3.1 Autonomia e liberdade: concepções liberais 
Nessa seção se apresentará um breve panorama das contribuições liberais para definir o 

conceito de autonomia. Como premissa básica, esse corpo de literatura parte da noção de 

autonomia individual compreendida pela tensão entre uma moral baseada na autodeterminação 

e outra ancorada na obediência (SCHNEEWIND, 1998). Assim, para essa linha argumentativa, 

a autonomia se configura como a determinação/escolha das pessoas sobre as leis que as operam 

e discuti-la, em termos normativos, significa ancorar o debate na noção moderna de sujeito. 

Dessa maneira, ser autônomo significaria estar em oposição às condições paternalistas e de 

influências de outros agentes que não a si mesmo (DWORKIN, 2008, p. 10-11). Em outras 

palavras, a autonomia, para o liberalismo, é sinônimo de independência. 

 
22 Na teoria da autodeterminação (Self-Determination Theory) é onde o conceito de autonomia é mais investigado 
na Psicologia. Nessa linha, a autonomia, vista enquanto uma necessidade psicológica do indivíduo, é descrita pela 
realização de uma auto governança de si mesmo que esteja alinhada com os seus principais desejos e valores – ver 
Chrikok (2003) e Radel et al. (2011). Em outras palavras, ser autônomo aqui é entendido enquanto um sentimento 
positivo de auto realização por vias de comportamentos que levariam à liberdade. 
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Essa base argumentativa e filosófica, ancorada no pressuposto de autonomia como 

exercício de soberania individual, encontra raiz nas clássicas discussões acerca das leis 

categóricas da razão do filósofo iluminista Immanuel Kant (BIROLI, 2013). Esse autor 

compreende a autonomia individual como uma esfera de ideal moral. Nessa visão, é 

imprescindível que o indivíduo determine seus próprios fins baseado em escolhas racionais, 

desprovidas de influências externas e de outras pessoas. Conforme teoriza Kant, decidir sob a 

influência da paixão e da emoção não se configura como uma ação autônoma. Outrossim, a 

capacidade de prescrever leis morais sobre si que se transpõem em leis morais universais é um 

princípio norteador da autonomia à luz da teoria kantiana. Esse “ser capaz” encontra 

equivalência na ideia de “ser digno”. Assim, ser constrangido moralmente a se autodeterminar 

configura-se como a ruptura de uma “universalidade” humana válida aparentemente a todas. 

Essa ideia de agência moral se conecta à noção de livre-arbítrio (e, por conseguinte, liberdade). 

Segundo Biroli (2016, p. 24), “as preferências e a agência individual serão, nesse caso, 

avaliadas de acordo com seu grau de aderência ou distanciamento à razão e à liberdade da 

vontade”.   

Em concomitância, os estudos de John Stuart Mill apontam para a importância da 

pluralidade e da agência individual como parte constitutiva do ideal político e social. Para esse 

autor, a liberdade humana refere-se à capacidade de “perseguir nosso próprio bem à nossa 

própria maneira”, sem que isso signifique privar os demais de sua liberdade (MILL, 2008 

[1859], p. 15).  Stuart Mill, representante do pluralismo político, inaugura uma perspectiva que 

conecta a ideia de autonomia ao status de ideário político e social (BIROLI, 2013). Para o autor, 

a soberania individual do corpo e das leis que o operam se expande em termos de uma liberdade 

universal humana. Aqui as fronteiras entre indivíduo e sociedade são reorganizadas, e o autor 

defende que a liberdade deve ser perfeita a pessoa somente se sua conduta afetar unicamente a 

si (MILL, 2008 [1859], p. 65). Na visão de Stuart Mill, a liberdade individual possui limite na 

integridade do outro e, por isso, o controle social deve operar para garantir tal configuração.  

Uma década depois, Stuart Mill e sua esposa (Harriet Taylor Mill) ressaltam como a 

condição da mulher é complexa dentro dessa equação liberdade-autonomia. Para os autores, a 

situação das mulheres é imposta pelos homens que também estimulam a supressão da 

autonomia delas (BIROLI, 2013). Isso aconteceria porque os homens seriam privilegiados pela 

condição de subordinação feminina aos seus interesses. Mais uma vez, o exercício da autonomia 

recai sob o paradigma de independência das pessoas. 
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Pensadores do liberalismo político contemporâneo, tais como John Rawls (2009) e 

Ronald Dworkin (2008), partem dessa linha teórica argumentativa e defendem que todas as 

pessoas são igualmente “capazes” de definir suas preferências e tomar decisões baseadas em 

escolhas racionais. Como novidade, esses autores salientam que o ideal de autonomia se 

encontra ancorado na produção das instituições e normas que garantiriam um patamar de 

igualdade de capacidade para busca de bem-estar individual. O liberalismo igualitário de Rawls 

(2009), por exemplo, se baseia na premissa de que existe um “véu da ignorância” em que as 

pessoas, desprovidos de suas “vantagens sociais”, seriam capazes de adotar princípios de justiça 

sobre como funcionará a sociedade (que nesse momento desconhecem). Na “posição original”, 

as pessoas não possuem seu status social, habilidades e talentos naturais e concepções morais 

de bem e mal (RAWLS, 2009, p. 12, tradução própria). 

Conforme exposto no Capítulo 2, a abordagem liberal compreende o fenômeno da 

pobreza como multidimensional, inspirada na lógica da teoria do cappabilities approach (SEN, 

2001; NUSSBAUM, 2001). As capacidades são entendidas como uma dimensão essencial que 

determina a autonomia das pessoas, e que permite que elas escolham um conjunto de 

funcionalidades, cuja amplitude depende diretamente das próprias capacidades desenvolvidas 

durante a vida (SEN, 2001). A liberdade, portanto, para esses últimos autores, residiria 

exatamente no exercício das capacidades, condicionantes da própria noção de autonomia, sendo 

essa última vista como um processo complexo e continuadamente constituído. A expansão das 

liberdades é um fim primordial e o principal meio de desenvolvimento (SEN, 2001, p. 55).  

Em uma das principais obras escritas sobre o tema, Sen (2001, p. 25) busca debater os 

“papéis e inter-relações entre certas liberdades instrumentais, cruciais, incluindo oportunidades 

econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança 

protetora”. Para isso, o autor analisa como se organizam as disposições sociais, compostas por 

distintas instituições (Estado, mercado, sociedade civil etc.), em vista da expansão e garantia 

das liberdades substantivas das pessoas. Elas são concebidas enquanto agentes ativas de 

mudança. Há, ainda, segundo Sen (2001, p. 33), uma dinâmica de “mão dupla” entre a 

implementação de políticas públicas e as beneficiárias - dado que a política pode gerar a 

expansão de capacidades, ao mesmo passo que pode ser influenciada, em termos de sua direção, 

“pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo”. 

No mais, como dito anteriormente, a condição de agente das pessoas é um dos pontos 

centrais da teoria de Sen (2001, p. 26), à medida que o autor considera que a partir de condições 

adequadas elas podem moldar seu destino e se ajudar mutuamente. Assim, a autonomia se 
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inscreve exatamente na possibilidade de “moldar o modo de viver como gostaríamos”. No que 

tange à condição das mulheres, Sen (2001) dedica um capítulo exclusivo para discutir a agência 

feminina nos processos de transformação social. Para o autor, por um lado, essa visão não pode 

“desconsiderar a urgência de retificar muitas desigualdades que arruínam o bem-estar das 

mulheres e as sujeitam a um tratamento desigual” (SEN, 2001, p. 247). Por outro lado, qualquer 

tentativa de promover o bem-estar das mulheres (lê-se, por meio de políticas públicas) deve ter 

em mente que essas são livres.  

Ademais, há uma ideia de responsabilização da tomada de decisão na teoria de Sen. Para 

ele, o papel ilimitado da liberdade/autonomia feminina impacta a vida de todos (homens, 

crianças, adolescentes etc.) e, por isso, seria um “problema” de toda a sociedade. Esse processo 

de autonomização passa pelo “potencial das mulheres para auferir uma renda independente, 

encontrar emprego fora de casa, ter direitos de propriedade, ser alfabetizadas e participar como 

pessoas instruídas nas decisões dentro e fora da família” (SEN, 2001, p. 249). No mais, Sen 

acredita que a tomada de decisão pelas mulheres é capaz de reorganizar uma série de práticas 

sociais intrafamiliares que distribuem desigualmente os recursos entre meninos e meninas, por 

exemplo. A renda independente das mulheres, segundo o autor, tem a capacidade de impactar 

também a sua posição relativa na família. Por esses motivos, defende que “a participação 

econômica das mulheres é tanto uma recompensa em si como uma grande influência para a 

mudança social em geral” (SEN, 2001, p. 261). Nesse ponto, há um alinhamento com a ideia 

de que a autonomia feminina é um fator crucial para o desenvolvimento (KABEER, 1999; 

BUVINIC, 1976). 

Nussbaum (2001) incrementa a teoria de Sen (2001) – a qual ela ajudou a modular e 

contribuiu como coautora em diversas publicações23 – com a ideia de que existem limites para 

o exercício das capacidades. Em boa parte de seus escritos, a autora se aproxima da abordagem 

feminista liberal (BIROLI, 2013), uma vez que se busca teorizar sobre as capacidades das 

mulheres, sua agência, privações e formas como vivenciam o binômio 

capacidade/funcionalidade. A ideia de “liberdade humana” é central no argumento de 

Nussbaum que acredita que as capacidades protegem o desenvolvimento de normas universais 

que contemplem diversidade, pluralismo e liberdade individual (NUSSBAUM, 2001, p. 106). 

Nessa visão, é preciso considerar que as mulheres são constrangidas a desenvolver suas 

funcionalidades humanas centrais “por serem mulheres”, problemática que se define como uma 

injustiça social e exige ações voltadas para garantir equidade. Segundo Nussbaum (2001, p. 

 
23 A título de exemplo se destaca o livro The quality of life publicado a primeira vez em 1993 por ambos. 
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298, tradução própria), “os poderes humanos das mulheres de tomar decisões e se sociabilizar 

são frequentemente minados por uma sociedade que exige que vivam como “servas” de outros, 

o que faz com que seus laços de sociabilidade sejam suprimidos pelo medo e hierarquias 

sociais”. Ao colocar em termos universais a demanda por justiça das mulheres, a autora acredita 

que as premissas da teoria das capacidades poderiam ajudar a promover a equidade de gênero.  

Outra contribuição importante de Nussbaum (2001) diz respeito a ideia de que existem 

capacidades internas (condições corpóreas, mentais, psicológicas, físicas etc.) e externas 

(condições materiais e sociais tais como acesso à recursos que tornam disponíveis determinadas 

“opções”) das mulheres e que impactam diretamente o exercício de sua autonomia. Essa 

diferenciação permite uma visão mais concreta das elucidações teóricas até então apresentadas. 

Por isso, Nussbaum (2001) acredita que ao “listar” as capacidades dá passo além em relação à 

teoria de Sen. 

No limite, é preciso ter em mente que as considerações contemporâneas – 

principalmente de Sen (2001) e Nussbaum (2001) - nos permitem construir um caminho, dentro 

do liberalismo, que vá além de uma visão estritamente individual. Assim, há espaço para 

conceber um nível secundário de autonomia, o qual diz respeito às dimensões sociais e políticas 

como essenciais para o seu exercício, sem ainda definir um conceito novo para isso. É 

exatamente nesse ponto que há o encontro entre o feminismo e o liberalismo, que se expressa 

também na noção de autonomia (BIROLI, 2013)24. Segundo Pateman (2008, p. 118), ambos 

possuem origens comuns justamente “na emergência do individualismo como teoria social 

geral”. No entanto, os estudos feministas liberais – como os desenvolvidos por Nussbaum 

(2001) - dariam um passo além e teriam como cerne da discussão a análise das posições 

concretas ocupadas pelas pessoas diante da produção social das preferências e escolhas 

(BIROLI, 2013, p. 26). Assim, o feminismo aponta para a falácia de pensar a independência e 

autossuficiência do indivíduo em relação ao mundo social que o circunscreve (BIROLI e 

MIGUEL, 2015, p. 122). Para a crítica feminista, a autonomia não pode ser pensada fora das 

relações sociais e de interdependência construídas entre as pessoas. Neste sentido, “ser 

autônoma” não significa, pura e simplesmente, “ser independente”. O feminismo crítico mostra 

 
24 Há, inclusive, nesse campo, autoras feministas que debatem dentro da chave analítica do liberalismo, e que se 
inserem, historicamente, em meio aos movimentos feministas situados em meados do século XX na Europa e nos 
Estados Unidos. Essas autoras discutem a necessidade de garantir liberdade e autonomia a todos, independente 
dos sexos (feminismo de igualdade).  
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a impossibilidade de descolar a esfera política da vida social, o público do privado (BIROLI, 

2015). 

Conforme explicita Pateman (2008, p. 241) a questão principal do debate de autonomia 

deve estar ancorada no diagnóstico de “quais são os direitos requeridos para minimizar a 

subordinação e maximizar a liberdade individual, e quais os mecanismos necessários para 

manter sua efetividade”. Mais do que isso, Biroli (2013) salienta que é preciso ampliar o 

panorama conceitual e normativo que define os valores de autonomia, autogoverno e 

autodeterminação. Para a autora, o feminismo trilha caminhos importantes à medida que expõe 

as complexidades e contradições da própria ideia de autonomia na sua versão liberal tradicional 

(BIROLI, 2013, p. 14). 

 
3.2 A crítica feminista ao liberalismo: desigualdade de gênero e limites ao exercício da 
autonomia das mulheres 

Essa subseção busca explorar as principais contribuições da crítica feminista à ideia de 

autonomia na esfera democrática. Para isso, foi realizada uma revisão dos principais estudos 

que debatem o tema. Embora outras preocupações mobilizem de forma mais sistemática o 

campo de estudos feministas, as discussões sobre os limites do exercício de autonomia sobre 

uma perspectiva de gênero se configuram como centrais no desenvolvimento da teoria 

democrática, com a potencialidade de promover novos olhares para os conceitos de sujeito(s), 

individualidade, igualdade, desigualdades, autonomia, autogoverno etc. (BIROLI e MIGUEL, 

2015). A abordagem feminista pode ajudar também na identificação de quais são os limites 

teóricos e práticos do exercício da cidadania (BIROLI, 2012).  

Mackenzie (2019) explicita que, apesar das divergências conceituais e epistemológicas, 

a autonomia pode ser compreendida em termos gerais pela capacidade das pessoas de tomar 

decisões que importam para sua vida a partir de seus valores e compromissos. Para a autora, o 

conceito é complexo e existem limites na natureza da liberdade individual que devem ser 

considerados quando teorizamos sobre a autonomia. Segundo Stoljar (2018), as autoras 

feministas rejeitam as noções kantianas e rawlsianas de autonomia e argumentam que a natureza 

do self (sujeito) é erroneamente construída por esse pensamento tradicional liberal. A autora 

enfatiza que uma das principais contribuições das teorias feministas em reconceitualizar a 

autonomia diz respeito ao foco dado às condições da tomada de decisão pelas pessoas, dimensão 

importante para compreender as desigualdades de gênero. Isso porque, tradicionalmente, nas 

sociedades modernas ocidentais, o homem (branco) é concebido enquanto um ser racional e 
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independente das demais pessoas, enquanto as mulheres são vistas como dependentes e 

exigentes de laços sociais (REDSHAW, 2014, p. 15). 

Uma chave central de investigação feminista, diz respeito, portanto, à tentativa de se 

identificarem as ambiguidades do conceito de autonomia tal como de seu exercício. Como 

contribuição dos feminismos, temos um deslocamento do debate para abordagens que se 

preocupam em analisar as distintas hierarquias e padrões de estruturas desiguais, tanto materiais 

quanto simbólicas, assim como de integridade individual psíquica no exercício de tomada de 

decisão e participação dos assuntos que afetam diretamente o indivíduo (BIROLI, 2013, p. 12).  

Para fins do presente estudo, a tentativa de navegar pelos diversos conceitos de 

autonomia é inviável e pouco operacionalizável, uma vez que tal esforço exigiria a 

reconstituição tanto teórica quanto histórica e prática dos usos e “abusos” dessa noção no campo 

da teoria social. A seguir, o que se delimitará são algumas considerações essenciais da crítica 

feminista à ideia de autonomia liberal. Assim, o esforço principal está na tentativa de mapear 

os principais conceitos mobilizados por essas autoras, a partir de uma ampla sistematização. 

Como no debate sobre gênero e pobreza, chama a atenção a multiplicidade de vertentes teóricas 

que contribuem teoricamente para a temática (BIROLI, 2013). Há, no entanto, segundo a autora, 

fatores em comum em boa parte dos estudos de gênero e autonomia, a ver:  

 

(i) o deslocamento da ideia de dualidade entre esfera pública e privada, e necessidade 

de incorporação de uma análise que discuta também as divisões que produzem as 

relações sociais de gênero tanto no âmbito doméstico quanto no público;  

(ii) tentativa de iluminar a “mística liberal que permitiria, simultaneamente, opor e 

acomodar subordinação natural e autodeterminação”  

(iii) proposta de realização de uma crítica ancorada na identificação das barreiras ao 

exercício da autonomia de mulheres, em meio aos ritmos mais amplos dos limites à 

autonomia dos sujeitos nas sociedades liberais capitalistas;  

(iv) apreensão da insuficiência das categorias liberais para definir autonomia sobre uma 

perspectiva de gênero;  

(v) identificação da existência de estruturas materiais e simbólicas (e/ou discursivas) 

que sedimentam diferentes tipos de acessos e vivências a distintas mulheres, e que, 

portanto, a noção de autonomia formal e moral não é passível de aplicabilidade na 

análise da teoria social crítica (BIROLI, 2013, p. 27-29). 
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Friedman (1997, p. 40) considera que há uma espécie de relação de amor e ódio entre 

as feministas e o conceito de autonomia. A autora identifica três momentos cruciais para os 

estudos sobre autonomia feminina. O primeiro remonta os anos 1970, final da segunda onda do 

feminismo, momento em que as feministas defendiam o ideal de autonomia como horizonte de 

ação e conquista política, isto é, o viam como potência explicativa para o processo de libertação 

das mulheres. A grande crítica dessa época se relaciona à percepção da tradição do conceito 

como essencialmente “masculina” (MACKENZIE, 2019; STOLJAR, 2018) – o que remete 

inclusive à noção de self made man norte-americano.  

Em um segundo momento, entre os anos 1980 e 199025, o que se observa é uma rejeição 

da ideia de autonomia na forma como foi tradicionalmente concebida. Conforme explicita 

Friedman (1997, p. 40) a concepção mainstream é extremamente individualista e atomista, pois 

pressupõe que as pessoas são espécies de “átomos sociais”, destituídas de relações sociais. Essa 

linha argumentativa é compartilhada por Stoljar (2018) e Biroli e Miguel (2015). Teóricas como 

Benhabib (1987) e Chodrow (1978) salientam que a visão puramente liberal promoveria a 

falácia de “independência” das pessoas em relação aos outros, ou seja, como seres desprovidos 

de envolvimento interpessoal, vínculos sociais e afetivos. Esses últimos, para essas autoras, não 

só moldam a forma como as pessoas vivenciam o mundo como também são frutos da própria 

experiência da organização social. Isso porque o “eu” deve ser visto dentro de uma coletividade 

de “eus” – constituindo-se assim diversos “nós” (BENHABIB, 1987). 

É nesse contexto que as teóricas feministas discutem um viés masculino no conceito 

tradicional de autonomia e, assim, propõem um redimensionamento da questão sob o termo 

“autonomia relacional” (MACKENZIE e STOLJAR, 2000; STOLJAR, 2018). Com isso, o 

que se buscou foi a ampliação da discussão, ao considerar que as relações sociais, comunitárias 

e aspectos estruturais são centrais para a realização plena da autonomia da mulher 

(FRIEDMAN, 1997, p. 40). O termo autonomia relacional é um “guarda-chuva”, que por si só, 

abarca uma série de discussões que partem de enfoques distintos (MACKENZIE e STOLJAR, 

2000). Assim, essas autoras não rejeitam o valor da autonomia, mas consideram que as 

identidades e preferências são socialmente produzidas, embora individualmente vividas 

(BIROLI e MIGUEL, 2015, p. 116). 

Entre os anos 1980 e 1990, autoras criticam o ideal de autonomia liberal por excluir as 

experiências das mulheres. Segundo Biroli (2016, p. 33), o feminismo entende a autonomia de 

forma mais adequada a partir da ideia de que as pessoas habitam um mundo comum, e, portanto, 

 
25 Contexto no qual a denominada terceira onda do feminismo ocorre. 
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são ligadas por laços de sociabilidade e afeto. O resultado disso é que a responsabilização das 

decisões não é apenas individual, mas coletiva26. 

A partir dos anos 1990, o terceiro momento de discussão se materializa como uma 

continuidade dessa perspectiva, e acrescenta também novos prismas – inclusive, com a proposta 

de novos conceitos como empoderamento (empowerment)27, “realocação” do self 

(BENHABIB, 1992)28 e fragmentação discursiva e incoerência do sujeito (BUTLER, 2009). 

Neste ponto, cabe salientar aquilo que Friedman (1997) considera como os quatro eixos da 

crítica feminista à autonomia mainstream. O primeiro está ligado à consideração liberal de 

ausência da natureza social do sujeito (self) e da importância das relações sociais para sustentar 

o bem-estar e a vida de qualquer um. As pessoas são vistas pela autonomia liberal como 

independentes e autossuficientes, além de coerentes e unificadas dentro de uma identidade 

estável que determina como e quem pode “tomar” as decisões. Essa faceta corresponde ao 

segundo eixo da crítica feminista e possui correspondência na teoria pós-estruturalista de 

Butler, a qual argumenta que o sujeito é instável e fragmentado, permeado e atravessado por 

discursos que operam como artifícios de poder.  

O terceiro eixo da crítica, segundo Friedman (1997), refere-se ao tratamento dado pelas 

teorias de autonomia mainstream ao sujeito como racional e autoconsciente de suas reflexões 

críticas. Neste ponto, Friedman (1997) evoca os estudos de Cornell (1994), a qual baseia sua 

análise em paralelos com a psicanálise lacaniana e defende que as pessoas possuem dimensões 

opacas inconscientes sob as quais operam na maioria das vezes. Cornell (1984) considera de 

suma importância a valorização das experiências subjetivas, que preconizariam a escolha por 

determinadas preferências. O quarto e último eixo da crítica feminista à tradição de estudos 

liberais diz respeito a falácia em considerar apenas a faceta racional das pessoas como preditora 

da autonomia.  

Assim como Friedman (1997), para fins do presente estudo, optou-se por desenvolver a 

análise enfatizando o primeiro eixo de crítica – que reforça a necessidade de considerar as 

pessoas em meio às relações sociais que as cercam. Como salienta a autora, na perspectiva 

 
26 As autoras que versam sobre isso são Carol Gilligan, Jean Bethke Elshtain e Sarah Ruddick e seus estudos não 
são aprofundados aqui. 
27 Empoderamento e autonomia podem ser vistos como quase sinônimos, uma vez que ambos dizem respeito a 
capacidade das pessoas ou grupos sociais em decidir sobre questões que lhes dizem respeito (Godo et al, 2016, p. 
394) 
28 Benhabib constrói sua teoria à luz da matriz habermasiana (teoria da ação comunicativa) e explicita que a 
dicotomia entre autonomia, independência e esfera do governo masculino de um lado; e cuidado, conexão/relações 
e esfera doméstica feminina, de outro, é um legado do contratualismo moderno que ainda se faz presente na teoria 
moral e política contemporânea.  
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mainstrem o “sujeito é atomista, não social, a histórico, emocionalmente desprendido, coerente, 

unificado, racional e universal” (FRIEDMAN, 1997, p. 42, tradução própria). Os estereótipos 

que operam para definir os papéis de gênero acabam por circunscrever a autonomia como uma 

característica essencialmente masculina, relegando à mulher a dimensão de “nutrição”, 

“cuidado” e “relacionamentos” (REDSHAW, 2014). Friedman (1997) chama atenção para o 

fato de que se as relações sociais promovem o desenvolvimento da autonomia, a falta de 

vínculos apropriados pode também minar o seu exercício. 

Hoagland (1988, p. 144-147) acredita que o sujeito deve ser visto sempre como “em 

coletividade”, estado no qual se sentiria como um agente moral conectado com os outros em 

meio a uma série de relações interpessoais. Segundo essa autora, é impossível pensar em uma 

pessoa autônoma sem interação com as demais. Em consonância, Keller (1985, p. 99) propõe o 

conceito de “autonomia dinâmica” em oposição à ideia estática de autonomia, à medida que o 

sujeito é influenciado pelas ideias, influências, valores e ações dos outros.  

Code (1991, p. 73) defende que é preciso redimensionar o conceito de autonomia em 

termos de interdependência e solidariedade. No mais, a autora acredita que “ser autônoma” está 

ligado a manutenção de relações de influência recíproca, mas é preciso estar alerta para a 

retórica da esssencialização dos papéis das mulheres nas relações de cuidado (care) não ganhar 

espaço central (o que reafirmaria os papéis de gênero). Isso porque a sobreposição entre a 

maternidade e mulher teria colaborado historicamente para suprimir a autonomia das mulheres 

(BIROLI e MIGUEL, 2015, p. 115). A redução do tempo de “lazer é apenas a ponta na cisão 

radical entre mundo do trabalho e da vida, (...) o problema é o enfraquecimento das 

possibilidades de recriação da vida social em direção ao exercício da autonomia individual e 

uma sociabilidade que não esteja reduzida ao trabalho heterônomo e pautada pelo consumo” 

(Ibidem, p. 59). 

Outro ponto interessante é trazido por Nedelsky (1998, p. 11) que afirma que é preciso 

“reconhecer que as relações e práticas sociais são necessárias para nutrir nossas capacidades de 

autogoverno e autodeterminação”. Assim, é preciso romper com a dicotomia colocada pelo 

mainstrem liberal de tensão entre autonomia e coletividade29. Segundo Nedlsky (1998, p. 21) 

ambos contribuem para a constituição da noção de cidadania e democracia, por isso, não podem 

ser vistos de forma tensionada, mas sim complementar. 

 
29 Conforme apresenta Friedman (1997) existem alguns teóricos da tradição liberal de autonomia que reconhecem 
o papel desempenhado pelas relações sociais, porém tal esforço não é sistemático e carece ainda de um 
aprofundamento. A título de exemplo a autora discorre sobre a teoria de Gerald Dworkin, que reconhece a 
dimensão social, ao salientar que os vínculos dão sentido à vida das pessoas.  
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Nessa linha, Oshana (2006, p. 20) explicita que a autonomia pessoal/individual é 

constituída, em parte, pelas relações sociais que estão intrinsecamente ligadas ao estado 

psicológico das pessoas – sua autodeterminação, autoestima etc. A autora considera que é um 

fato empírico que as pessoas são situadas socialmente, e, portanto, dependem de determinadas 

garantias externas para desempenharem sua autonomia. Oshana (2006) defende, portanto, que 

o contexto social importa para o exercício da autonomia. Segundo Biroli (2016, p. 32), a 

autonomia se formata em contextos concretos “em redes de relações que não permitem 

considerar as pessoas isoladamente e de maneira abstrata”. Isso abre uma agenda de pesquisa 

produtiva para pensar nas condições do exercício da autonomia em sociedades desiguais, como 

é o caso do Brasil. 

Mackenzie (2019) acrescenta que a reconfiguração do conceito de autonomia pelas 

críticas feministas promove uma ontologia que parte do ponto de vista que as relações sociais 

são tanto constituídas pelas pessoas como as constituem. Segundo essa autora, “as abordagens 

relacionais enfatizam que o conceito de autonomia deve considerar as vulnerabilidades 

humanas e relações de dependência, tal como o diagnóstico das relações de cuidado, 

historicamente desempenhadas pelas mulheres” (MACKENZIE, 2019, p. 11). A autora enfatiza 

que as autoras feministas não descartam totalmente a ideia de sujeito, mas promovem uma 

discussão mais rica dos requerimentos e condições para a agência. Os estudos sobre autonomia 

relacional são, portanto, comprometidos com questões que abarcam justiça social, desigualdade 

estrutural, discriminações e desvantagens de oportunidades (MACKENZIE, 2019, p. 12).   

Para Biroli (2015, p. 34) a garantia da autonomia das mulheres requer a politização de 

aspectos relevantes da esfera privada, à medida que o mundo dos afetos interpessoais (laços 

sociais) também esconde múltiplas violências. Neste sentido, a autora considera que relações 

mais justas na vida doméstica poderiam ampliar o horizonte de possibilidades de 

desenvolvimento das mulheres, tanto em termos pessoais como políticos (BIROLI, 2015). 

Adicionalmente, segundo Stoljar (2018, p. 2) o conceito de “autonomia relacional” 

enfatiza que as pessoas são social e historicamente constituídas, não metafisicamente isoladas, 

e moldadas por fatores como raça e classe. Inclusive, essas condições históricas podem se 

materializar como “barreiras” para o pleno exercício da autonomia (MEYERS, 1989). Essa 

discussão se aproxima de um conjunto importante de autoras que não está tão preocupada com 

o conceito e bases filosóficas da ideia de autonomia, mas contribui para pensar como gênero, 

raça e classe se interseccionam e predizem condições distintas de subjetividades e 
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oportunidades materiais, simbólicas e sociais (BIROLI e MIGUEL, 2015). A pergunta que 

devemos nos fazer não é “como mulheres” (de forma universal) exercem a autonomia, pois 

O ponto é que essas restrições não se definem da mesma forma. Não é “como 
mulheres”, mas como mulheres negras ou brancas, trabalhadoras assalariadas, 
profissionais liberais ou proprietárias, heterossexuais ou homossexuais, que sua 
posição relativa se constitui. (BIROLI e MIGUEL, 2015, p. 46) 

O que se apreende disso é que a ênfase no signo “mulheres” oculta como as dinâmicas 

estruturais de raça e classe constroem barreiras e oportunidades para o exercício da autonomia 

(HIRATA, 2014; KERGOAT, 2010; BIROLI, 2013). Assim, a crítica realizada pelo feminismo 

negro/interseccional aos ideais liberais se estende também às feministas brancas. Isso porque 

essas últimas, ao reivindicarem a autonomia econômica das mulheres, o fazem como um ideal 

em relação ao estatuto de homens da mesma classe e cor das mulheres que, normalmente, 

vocalizam essa demanda. Como bem colocou Fraser ao criticar o neoliberalismo progressista30 

(FRASER, 2018, p. 40), “focadas em “fazer acontecer” e “quebrar o teto de vidro”, as principais 

beneficiárias da variante feminista neoliberal só poderiam ser aquelas que já possuíssem o 

necessário capital, cultural e econômico. Todas as outras continuariam no porão”.  

O feminismo negro informa que as mulheres que “quebram o teto de vidro” não 

necessariamente correspondem à classe trabalhadora ou às mulheres negras e, portanto, suas 

demandas dissimulam privilégios (HOOKS, 1981; CRENSHAW, 2002; AKOTIRENE, 2019; 

GONZALEZ, 1984). No contexto brasileiro, Carneiro salienta que 

A consciência de que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente em 
solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a enfrentar, no interior 
do próprio movimento feminista, as contradições e as desigualdades que o racismo e 
a discriminação racial produzem entre mulheres, particularmente entre mulheres 
brancas e negras no Brasil. (CARNEIRO, 2003, p. 275) 

Aqui, cumpre apresentar um exemplo exposto em hooks (1981, p. 51), em que o 

“exercício de autonomia” de mulheres brancas e que se tornam CEOs de empresas aparenta 

como “realizado” em seus moldes “formais”, “materiais” e até no que tange à perspectiva de 

gênero. No entanto, o cenário esconde dinâmicas mais profundas e subordinação, de mulheres 

negras, pobres e/ou imigrantes, que vivem situações de precariedade em seus lares e necessitam 

“vender sua força de trabalho” em prol de promover subsistência a sua família, e, portanto, 

 
30 O neoliberalismo progressista surge como termo proposto pela autora ao analisar a conjuntura política atual 
norte-americana. Para ela, o neoliberalismo progressista significa uma aliança perigosa entre dois companheiros 
que parecem antagônicos: o neoliberalismo e os movimentos sociais por reconhecimento (feminismo, 
multiculturalismo, antirracismo, o movimento queer, etc.). Para Fraser (2017, p. 40, tradução própria), “em busca 
de ordem mais justa, o neoliberalismo progressista não visava abolir a hierarquia social, mas diversificá-la, 
“empoderar” as mulheres “talentosas”, pessoas negras e minorias sexuais para que chegassem ao topo”. 
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cuidam das filhas e filhos das patroas brancas (exercendo assim o trabalho reprodutivo a que 

lhes havia “condicionado”). Mais uma vez, incita-se o debate sobre qual o conceito de 

autonomia utilizado, quais os critérios para sua determinação e quais as bases sociais, 

simbólicas, materiais e “individuais” requeridas para seu exercício (BIROLI e MIGUEL, 2015).  

Nesse sentido, cumpre relembrar o debate trazido por Carneiro (2015), que argumenta 

que a situação social da mulher negra no Brasil pode ser compreendida sob o termo 

“matriarcado da miséria”, isto é, a expressão cotidiana da intersecção entre raça, classe e gênero 

na vida das mulheres (mães) negras. Este fenômeno, segundo a autora, produz uma série de 

barreiras para o efetivo exercício da autonomia destas atrizes sociais, à medida que existem 

desdobramentos psicológicos, ligados a sequelas emocionais, solidão, menor índice de 

casamentos etc. (CARNEIRO, 2015, p. 127).  

Enquanto as mulheres brancas reivindicavam sua autonomia econômica e o “direito” a 

realizar trabalho produtivo durante a segunda onda do feminismo nos EUA (FRASER, 2013); 

as mulheres negras já vivenciavam a realidade da dupla (às vezes tripla) jornada de trabalho 

(BIROLI e MIGUEL, 2015; MARCONDES et al., 2013; HIRATA e KERGOAT, 2007; 

BIROLI, 2018; HOOKS, 1981; CARNEIRO, 2003). A complexidade das divisões de raça e 

classe tornam ainda mais difícil as análises das condições e oportunidades de acesso a espaço e 

a recursos, logo, a autonomia. A categoria “mulheres”, de forma aglutinada e abstrata, pode 

esconder posições e experiências totalmente diferentes entre si. 

 Como peça importante para esse debate, autoras ancoradas no paradigma marxista 

ajudam a pensar nas diferenciações da alocação do tempo e inserção no mercado do trabalho, 

tal como separação entre o trabalho reprodutivo e produtivo (HIRATA e KERGOAT, 2007; 

HIRATA, 2014; KERGOAT, 2007; BIROLI, 2018). Em linhas gerais, a divisão sexual do 

trabalho determinaria que os homens seriam os principais responsáveis pelo trabalho produtivo, 

enquanto às mulheres caberia o trabalho do cuidado (reprodutivo). Como resultado, as 

distinções são não apenas conteúdo das atividades, mas também, e principalmente pelo valor 

que lhes é agregado. Enquanto o trabalho produtivo está pautado em relações salariais, o 

trabalho reprodutivo se encontra calcificado em meio às relações domésticas, que não possuem 

valor enquanto mercadoria. Assim, pensar no uso do tempo é importante para essa corrente 

feminista à medida que horas e energia humana (cal/hora) empregadas no trabalho produtivo 

são recompensadas em forma de remuneração (salário), enquanto o cuidado exige um tempo 

não valorizado.  
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Segundo Biroli e Miguel (2015, p. 113) é preciso discutir a divisão sexual do trabalho 

para compreender a autonomia feminina, haja vista que a primeira define como os recursos e o 

tempo são alocados e acessados por homens e mulheres de forma desigual. Para além do tempo 

desprendido no trabalho, o lazer, “tempo livre”, é igualmente importante nessa equação. Mais 

uma vez, o feminismo negro contribui para pensar nessas dinâmicas, uma vez que a falta de 

recursos públicos para construção de creches impacta de forma diferencial as mulheres negras 

pobres, que dependem quase que totalmente disso para poder “vender” sua força de trabalho no 

mercado e garantir a sua sobrevivência e de sua família. 

Em concomitância, Fraser (2018) auxilia no debate ao criticar a concepção liberal de 

justiça, e aponta para o fenômeno de “casamento de afinidades secretas” entre feminismo e 

neoliberalismo. A autora argumenta que o desenvolvimento do capitalismo e a progressão da 

segunda onda do feminismo encontram espaço de “encaixe”, dado um panorama de mudança 

do paradigma da redistribuição para o reconhecimento (FRASER, 2013). A autora salienta a 

reminiscência de enquadramento das políticas ancoradas na lógica “familista” e “maternalista”, 

que se encontram diretamente atreladas à ideia de promoção de autonomia econômica das 

mulheres por meio da universalização da condição de “trabalhador-cidadão” (FRASER, 1994, 

2013). Em sua crítica ao Estado de Bem-Estar social norte-americano, a autora argumenta que 

tal problemática se ancora na concepção de desigualdades das mulheres em relação aos homens, 

decorrente da divisão sexual do trabalho, que separa esferas produtivas e reprodutivas.  

No mais, embora a divisão sexual do trabalho tenha se modificado nos últimos cinquenta 

anos, com a consolidação feminina no mercado de trabalho, isso não alcançou a reorganização 

de responsabilidades pela reprodução da vida humana; e tampouco de acesso a recursos 

materiais e simbólicos de forma equânime dentro da lógica capitalista. Assim, para além da 

base material das relações de gênero, permeiam-se ideologias sobre a noção de feminilidade e 

masculinidade (MOLYNEUX, 2002). Com isso, a despeito das mudanças, as fronteiras entre 

esferas pública e doméstica seguem organizando o mundo do trabalho e, por conseguinte, suas 

práticas sociais. Tal diagnóstico é realizado por Hirata e Kergoat (2007) que concluem que, nas 

novas configurações da divisão sexual do trabalho, tudo muda, mas nada muda. Com isso, 

permanece o incômodo de algumas correntes feministas com o modo com que os conceitos de 

autonomia feminina são mobilizados pelas teóricas feministas liberais, ao esconder a partir da 

noção de expressão de capacidades e autonomia financeira individual, uma série de 

problemáticas que se encontram calcificadas nas relações de gênero, raça e classe que edificam 

a sociedade capitalista. 
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Ao se pensar o papel das subjetividades nesse debate, cabe pincelar a contribuição da 

teoria feminista de Butler (1998), cujas bases epistemológicas diferem daquelas aqui 

aprofundadas, mas que possui amplo reconhecimento no debate acerca do exercício da 

autonomia, agência e subjetividades. Para a autora,  

(...) “sujeito é constituído por meio de uma diferenciação e exclusão, talvez uma 
repressão, que é subsequentemente escondida, encoberta, pelo resultado da 
autonomia. Nesse sentido, a autonomia é a consequência lógica de uma 
dependência negada, o que significa que o sujeito autônomo só pode manter a 
ilusão de sua autonomia se ocultar o rompimento do qual é constituído” 
(BUTLER, 1998, p. 79, grifo nosso) 

Butler defende, portanto, que o caráter subjetivo das pessoas é exatamente a precondição 

de sua agência. Ao ancorar sua análise dentro da epistemologia crítica com influências da teoria 

de Foucault sobre os exercícios de poder, a autora afirma, ainda, que determinadas versões de 

sujeito são “politicamente indiciosas” e que, no âmbito do feminismo como movimento político 

e que se pretende emancipatório, se faz necessário o exercício contínuo de desconstrução. 

Assim, o que Butler (1998), Benhabib (1998), Fraser (1997)31/32 e outras autoras 

argumentam – mesmo que partindo de alguns pressupostos distintos – é que a noção de 

universal de sujeito, propriamente masculina, estável e ligada à razão moderna, exclui grupos 

e identidades (como as mulheres, negras, LBGT) que não se encaixam dentro das premissas 

básicas dessa elucidação teórica, a qual possui consequências práticas na organização da 

sociedade moderna liberal. Segundo Butler (1998) o “universal” deve ser sempre questionado 

e desconstruído. Para a autora, pensar dessa forma se liga: 

[...] à recusa em assumir, ou seja, em exigir uma noção de sujeito desde início não é o 
mesmo que negar totalmente ou dispensar essa noção; ao contrário, é perguntar sobre 
o processo de sua construção, o significado político e a consequência de aceitar o 
sujeito como um requisito ou pressuposto da teoria. (BUTLER, 1998, p. 24) 

Em paralelo e retomando à crítica ao pensamento liberal sobre autonomia das mulheres, 

Biroli (2013, p. 48) apresenta uma premissa teórica fundamental para o presente debate que diz 

 
31 É na obra “Debates Feministas: um intercâmbio filosófico” que se materializam discussões realizadas entre 
quatro teóricas dos estudos feministas - a ver: Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser e Drucilla Cornell - 
derivado em parte da compilação de palestras na ocasião Consórcio de Filosofia da Grande Filadélfia em setembro 
de 1990, e que se transformaram em ensaios iniciais; dos quais a posteriori incorporou-se réplicas entre as autoras 
além da perspectiva de Cornell. Nesta produção atenta-se para a diversidade de posições e “caminhos 
interpretativos” que é acentuada tanto nas palestras como na produção dos ensaios, que se configuram sob a égide 
do tópico: feminismo e pós-modernismo.  
32 Como já mencionado, Butler se posiciona a partir de uma perspectiva foucaultiana - e pós-estruturalista - 
enquanto Benhabib segue uma tradição habermasiana calcificada na ideia de “ética do discurso e concepção 
procedural da publicidade democrática”; Fraser, propõe a construção e adoção de “uma abordagem 
neopragmática” e um possível ponto de encontro ao que ela considera “falsas antíteses” e por fim, Drucilla orienta-
se por uma perspectiva ancorada na psicanálise de Lacan e escritos de Derrida (BENHABIB et al., 2019, p. 235).  
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respeito à consideração da autonomia como intrinsecamente imperfeita em “relação ao ideal 

normativo da autodireção e autodeterminação individual”. Nesse sentido, para a autora: 

Essa imperfeição é o modo mesmo da expressão da agência individual, consideradas 
as socializações, o caráter social e intersubjetivo dos valores que são mais caros aos 
indivíduos e as relações de poder que atravessam, ainda que diversamente, os 
contextos em que as preferências individuais se definem e a agência toma forma. Na 
análise da posição das mulheres nas relações de gênero, a compreensão da agência 
imperfeita como expressão regular, e não como desvio, permite desvinculá-la de 
estereótipos de gênero. (BIROLI, 2013, p. 49) 

 Autonomia é imperfeita, portanto, porque as pessoas não são iguais, mas sim 

constituídas social e historicamente dentro de estruturas desiguais com acesso distinto a 

recursos, bens e espaços tanto materiais como simbólicos/culturais. Ademais, a autonomia não 

é perfeita, pois existem filtros, estereótipos, estigmas e preconceitos sociais que moldam as 

percepções de agência dos distintos grupos sociais (BIROLI, 2013). Esses últimos estão 

ligados, portanto, a socialização e internalização de diferentes tipos de opressão e não são 

facilmente excluídos do imaginário coletivo e individual, permanecendo “mesmo quando as 

mulheres agem cada vez mais como pessoas que não estão sob o comando de um direito de um 

homem” (FRASER, 1997, p. 235).  

 Westlund (2009) chama a atenção para a tendência de algumas teorias sobre autonomia 

– mesmo as feministas – em exigir comportamentos “perfeccionistas” da “boa índole humana”. 

Ao considerar que a autonomia é de fato constitutivamente relacional, é necessário ter em mente 

que tal prospecção não pode estar marcada por um valor moral substantivo do que seria uma 

“boa” ou “má” autonomia. A ideia de “diálogo” na construção contínua da autonomia permite 

concebê-la como algo em construção (WESTLUND, 2009). 

 Vale ressaltar as advertências ao uso da neutralidade como marco argumentativo das 

noções de autonomia sobre a chave liberal. Biroli (2013) enfatiza a insuficiência de determinar 

requisitos para o exercício de uma liberdade autônoma sob a chave da neutralidade daquilo que 

se manifesta muitas vezes como preferências individuais, mas que conforme abordado 

anteriormente, está calcificado na internalização de valores e práticas sociais opressoras que 

alimentam um sistema de reprodução de desigualdades. A crítica feminista, em suas diversas 

vertentes, seria uma peça-chave para romper com esse valor de “neutro” no momento de 

escolhas e estabelecimento de preferências tidas como “individuais”, a fim de constituir um 

arcabouço conceitual, político e teórico que dialogue diretamente com realidades institucionais, 

morais, sociais, estruturais e simbólicas da sociedade capitalista contemporânea (BIROLI, 

2013, p. 40). Como mais uma contribuição dos feminismos, observa-se um deslocamento do 



70 
 

debate para abordagens que se preocupam em analisar as distintas hierarquias e padrões de 

estruturas desiguais, tanto materiais quanto simbólicas, assim como de integridade individual 

psíquica no exercício de tomada de decisão e participação dos assuntos aos quais afetam 

diretamente o indivíduo (BIROLI, 2013, p. 12).  

Muito embora não tenha se debruçado de forma aprofundada em uma corrente feminista 

específica, as discussões aqui supracitadas contribuem para traçar o panorama geral sobre a 

visão dos estudos feministas no complexo debate sobre autonomia, liberdades e desigualdades. 

Os feminismos aqui explicitados esboçam caminhos analíticos interessantes não só para os 

estudos da Sociologia, Ciência Política e Filosofia, mas também para a análise de políticas 

públicas - como as políticas de cuidado e de transferência de renda, que podem ser interpretadas 

a partir de uma chave crítica (FRASER, 1994, 2009, 2013; SACHETT, CARLOTO e 

MARIANO, 2020; GOMES, 2011; MOLYNEUX, 2006). 

Conforme expresso por Biroli (2013), remanescem espaços para análises de caráter 

tanto teórico quanto empírico - isto é, que mobilizem conceitos teóricos e busquem 

compreendê-los na prática, nas políticas públicas e nas arenas de embate político. Extrapolar as 

concepções liberais não significa negá-las, mas sim investigar e questionar quais as premissas 

e pressupostos em que os conceitos se ancoram. É preciso considerar, no entanto, o perigo de 

não imobilizar a análise e a própria ideia de agência pela complexidade de fatores que a operam. 

Biroli e Miguel (2015, p. 119) discorrem que há um risco em ignorar a perspectiva das próprias 

mulheres enquanto pessoas capazes de definir suas próprias preferências e desejos. Assim, é 

preciso ter cuidado para não ampliar o peso das opressões e estruturas de dominação. Para os 

autores, uma forma de “sair” desse impasse, seria justamente compreender a ideia de 

consciência compartilhada entre mulheres, que ressignificariam experiências dentro de laços 

sociais que constituem entre si (BIROLI e MIGUEL, 2015).  

 
 3.3 Pobreza, autonomia e laços sociais 

Conforme exposto no Capítulo 2, a fragilidade dos laços sociais é uma das principais 

facetas para compreender os fenômenos da exclusão social e pobreza (PAUGAM, 2005; 

CASTEL, 1997; MARQUES, 2009). Alguns autores da escola de sociologia francesa, utilizam 

a ideia de capital social, que diz respeito às dinâmicas de produção e reprodução de 

relações/laços sociais dentro de uma sociedade. Esses laços estabelecidos entre as pessoas 

tecem a forma como acessam determinados recursos e geram conectividade entre suas vidas. 

Dentro dessas dinâmicas, a literatura norte-americana pontua que os interesses pessoais e 

coletivos se imbricam (LIMA, 2001).  
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Outros autores clássicos da Sociologia como Pierre Bourdieu (1986) e Robert Putnam 

(1993) concebem o capital social enquanto relações estabelecidas entre pessoas, que não 

necessariamente são percebidas intuitivamente, e que favorecem as dinâmicas de acesso a 

meios e recursos na sociedade capitalista (LIMA, 2001, p. 48)33. Essas relações seriam baseadas 

em confiança e reciprocidade, cujos efeitos podem incidir sobre oportunidades de emprego e 

geração de renda, resolução de questões pessoais e coletivas cotidianas etc.  

Para fins do presente estudo, o conceito de capital social não será utilizado à medida que 

é muito contestado e possui diversas controvérsias (MOLYNEUX, 2002). Além da dificuldade 

de operacionalização34, não há um consenso estabelecido de sua definição, sendo ora visto como 

“confuso” ora “banal (HARRISS e DE RENZIO, 1997). No entanto, extrai-se a ideia por detrás 

do conceito de capital social, e considera-se que existem lógicas de constituição de laços e 

vínculos sociais entre pessoas como forma de conseguir recursos e ativos (MOSER, 1998). 

Essas relações podem ser vistas como uma espécie de “cola” que une a sociedade (BANCO 

MUNDIAL, 2000). De agora em diante, a forma como essas dinâmicas serão evocadas será 

pelo signo de “laços e vínculos sociais”.  

Segundo Molyneux (2002, p. 168), os estudos que focam em investigar as formas de 

solidariedade social são importantes para refinar as abordagens de políticas públicas de combate 

à pobreza. Nessa linha, a autora defende que pensar no papel desempenhado pela “fábrica 

social”, cooperação, solidariedade ajudaria a dimensionar os efeitos (positivos e negativos) de 

quaisquer políticas de desenvolvimento. 

A autora explicita que as agências de desenvolvimento como Banco Mundial, PNUD e 

Cepal passaram a operacionalizar o conceito de capital social entre as décadas de 1990 e 2000. 

Tal movimento, embora possua uma série de problemáticas, demonstra que foram feitas certas 

“pazes” com a dimensão social (LIMA, 2001; PORTES, 1998). No entanto, Molyneux (2002) 

critica que as unidades que trabalham com a temática de gênero desses órgãos internacionais 

pareciam estar à época desconectadas dessa discussão, que era operacionalizada de forma 

global. Essas dinâmicas no contexto do Sul Global diferem muito daquelas teorizadas por 

 
33 Lima (2001) recorre a Portes (1998) que realizou a primeira revisão de literatura sistemática das correntes 
teóricas que se debruçam sobre o conceito de capital social. Há diversas concepções sociológicas que mobilizam 
o termo para explicar as relações sociais – desde Marx, Weber e Durkheim a Bourdieu e Simmel. A despeito disso, 
o autor aponta para um consenso de que o capital social possui três funções básicas: controle social; fonte de apoio 
familiar; e, acesso a benefícios por meio de redes sociais extrafamiliares. Vale ressaltar que essas funcionalidades 
podem ser aplicadas em contextos distintos. No mais, para fins do presente estudo, as últimas duas funções serão 
objeto de destaque. 
34 O capital social se materializa ainda como um conjunto de variáveis difíceis de mensurar estatisticamente, mas 
que contribuem fortemente para a condição de pobreza (CEPAL, 2004). 
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Putnam nos Estados Unidos35. Por isso, a autora propõe que se investiguem tais relações a partir 

dos paradigmas e experiências locais. Mais do que isso, Molyneux (2002) chama a atenção para 

como a literatura sobre laços e vínculos sociais como estratégia de combate à pobreza ignora a 

dimensão de gênero. Segundo a autora, 

Uma abordagem sensível ao gênero começa não apenas pelo reconhecimento, mas 
também com a problematização de que as mulheres são usualmente centrais para a 
forma como os laços sociais são mobilizados pelas agências de desenvolvimento. 
(MOLYNEUX, 2002, p. 177) 

Isso porque não só as mulheres ocupam lugares centrais para o desenvolvimento de 

laços comunitários, como também são as que mais frequentam nas atividades locais – seja na 

Igreja, nas associações de bairro etc. (MOLYNEUX, 2002). As agências de desenvolvimento, 

para Molyneux (2002), instrumentalizam a ideia de que as mulheres “sustentam a fábrica 

social” ao mesmo passo que não observam contextos em que os laços sociais são fracos, como 

em muitas situações de extrema pobreza. Os laços de amor, amizade, cuidado e afeto 

confirmariam não apenas a humanidade das mulheres, mas, sobretudo, sua individualidade 

(BENHABIB, 1987, p. 87). 

É preciso ter cuidado ao argumentar a favor de uma noção “relacional” da mulher, 

enquanto responsável pelo domínio da reprodução social (MOLYNEUX, 2002, p. 178), pois 

isso poderia reforçar os papéis de gênero do “cuidado”. A autora acredita que a análise dos 

laços e vínculos sociais não pode ser empregada de forma instrumental. No que tange à 

dimensão de promoção de políticas públicas de combate à pobreza, é preciso pensar em como 

essas relações operam dentro de ações mais amplas. Não se pode, portanto, esperar que apenas 

a dimensão comunitária – sem incentivos de outras naturezas – “resolva” o problema da 

pobreza. A autora salienta, inclusive, que a ideia de cooperação voluntária entre as pessoas 

pobres para maximizar os recursos a que têm acesso deve ser central no debate. Nesse sentido, 

As políticas que funcionam melhor são aquelas de caráter redistributivo e que criam 
espaço para o desenvolvimento de capacidades. Essas políticas podem fortalecer a 
agência das pessoas em estabelecer relações mútuas e voluntárias entre si, além de 
sustentáveis ao longo do tempo, ao invés de simplesmente operar de forma 
“parasitária” em laços pré-existentes. (MOLYNEUX, 2002, p. 180) 

Não se pode perder de vista que os processos de inclusão e exclusão passam também 

pela forma como as relações e laços sociais são constituídos, sendo o gênero um fator 

determinante para a formatação de tais condições. Bilac (2006) lança mão das articulações 

 
35 Putnam e Caiazza (2005) debatem sobre as associações entre capital social e o status da mulher na sociedade 
norte-americana e se perguntam se as mulheres se beneficiam de forma distinta das relações interpessoais que 
estabelecem. 
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teóricas entre os conceitos de risco, vulnerabilidade, ativos e estrutura de oportunidades para 

pensar como gênero, vulnerabilidades das famílias e laços sociais podem se interseccionar. A 

autora argumenta que qualquer exposição concreta a determinados riscos depende da inserção 

das pessoas e coletivos nas classes sociais, à medida que são distribuídos de forma desigual 

entre elas (BILAC, 2006, p. 53). Ao pensar em vulnerabilidade das famílias – construto muito 

utilizado no debate sobre pobreza e desigualdade no Brasil –, Bilac chama atenção que seus 

diferentes membros estão propensos a ter mais ou menos direitos ou obrigações, dinâmica 

moldada pela distribuição de poder intrafamiliar (BILAC, 2006). Essa ecoa formas mais 

complexas de assimetrias de poder, sobre a qual o gênero opera. 

 A autora se baseia na teoria de Moser (1986) e explicita que na lógica da vulnerabilidade 

das famílias, é preciso ir além da dimensão econômica e pensar como “afetos, sentimentos, 

interesses não econômicos são de fundamental importância na definição dos objetivos e na 

condução da ação social” (BILAC, 2006, p. 54). A autora explicita ainda que estratégias 

empregadas pelas pessoas para mitigar determinados riscos, contraditoriamente, produzem 

novos riscos subjacentes. Como exemplo disso, ela critica alguns apontamentos do estudo de 

Molyneux (2002) sobre gênero e laços sociais que parte do pressuposto de que as mulheres 

pobres são as que mantêm os laços comunitários mais estreitos – tal como de parentesco – e 

constroem pontes de ajuda mútua e solidariedade em busca de novos ativos.  

Na contramão, Bilac (2006) informa que poucos estudos mobilizam esses conceitos 

considerando os altos custos de manutenção desse tipo de laços sociais para as mulheres, que 

deixariam de ter oportunidades de trabalho remunerado e tempo para conciliar esses encargos 

com o trabalho doméstico do cuidado. Para analisar a razão de custo-benefício empregado pelas 

pessoas nas suas escolhas, seria preciso levar em conta a dimensão de gênero, que recai sobre 

os usos oportunos do tempo pelas mulheres (BILAC, 2006; MOLYNEUX, 2002). 

 Assim, existe uma crítica do feminismo ao discurso dos laços sociais como estratégia 

de combate à pobreza feminina tendo em vista a forma que foi utilizado no pós-Consenso de 

Washington pelas agências de desenvolvimento como a Cepal (2004), Atria et al. (2003) e 

Banco Mundial (2000, 2001). No entanto, essas ideias, se vistas dentro de um prisma empírico, 

podem abrir caminhos para investigação da hipótese de que as mulheres seriam mais propensas 

a formar laços sociais mais fortes, homogêneos e densos; que no limite ajudariam a alcançar 

estruturas de oportunidades mais amplas (BILAC, 2006, p. 62).  

Kabeer (1999, p. 437) considera que há uma lógica associação entre pobreza e falta de 

autonomia e laços sociais. Para a autora, a habilidade de tomar decisões sobre suas necessidades 
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básicas, desejos e valores próprios perpassa três dimensões inter-relacionadas: (i) os recursos, 

que operam como pré-condições para a agência; (ii) o processo de tomada de tomada de decisão, 

visto como agência; (iii) consequências, que se vislumbram em ganhos de bem-estar e qualidade 

de vida.  

Para Kabeer (1999), os recursos são compostos por ativos tanto no sentido monetário 

(dinheiro, bens duráveis etc.) como no sentido social, isto é, por meio de múltiplos laços sociais. 

Neste ponto, há espaço para realizar um paralelo com Sen (2001) uma vez que seria possível 

vislumbrar o esquema recursos e agência como as capacidades – formas e meios das pessoas 

viverem a “vida que querem”. Kabeer (1999) dá um passo adiante não apenas ao incorporar os 

laços sociais como recursos indispensáveis como também chama a atenção para a situação das 

mulheres, constrangidas por desigualdades estruturais no acesso a esses recursos e, portanto, 

exercício pleno da autonomia. Isso porque, escolhas implicam em alternativas possíveis 

(KABEER, 1999, p. 437). É preciso ter em mente também que os vínculos familiares de 

mulheres em situação de pobreza não são capazes de romper o dualismo do público versus 

privado. Assim, as pessoas precisam integrar redes comunitárias mais amplas para manter seu 

bem-estar mental, físico, social e psicológico, ao dispor de afetos, capacidade de solidariedade 

e ajuda mútua (JELIN, 1998). 

 Em consonância, Moser (1998) constrói um framework para compreender as estratégias 

encabeçadas pelas próprias pessoas pobres para superar o estado de pobreza. A autora se baseia 

em estudos empíricos que demonstram que as mulheres pobres gerenciam um portfólio 

complexo de recursos e ativos. Assim, Moser (1998) foca em como esses recursos são acessados 

e aplicados, e os subdivide em cinco categorias distintas: (i) trabalho; (ii) capital humano; (iii) 

habitação/moradia adequada; (iv) relações familiares; (v) relações e laços sociais comunitários. 

As assimetrias de gênero, raça, etnia, idade se traduzem em diferentes meios para acessar essas 

dinâmicas e lidar com as privações econômicas (MOSER, 1993; 1998). A autora dialoga com 

Davies (1993) que acredita na necessidade de compreensão de formas complexas que operam 

nas múltiplas dinâmicas e estratégias de sobrevivência das pessoas pobres antes mesmo de 

serem simplificadas pela formulação e implementação de políticas públicas. Ainda, é possível 

notar um diálogo inclusive com as perspectivas feministas sobre a autonomia relacional. 

 Para Moser, a inclusão da análise empírica dos laços e vínculos sociais para pensar nos 

recursos utilizados pelas pessoas pobres para sobreviver pode iluminar como o fenômeno que 

se dá em meio a dimensão comunitária impacta o bem-estar individual e familiar (MOSER, 

1998, p. 14). É exatamente nesse ponto que o conceito de autonomia e a ideia de laços 
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comunitários encontram um novo diálogo, uma vez que é possível argumentar que os últimos 

se colocam com um dos ativos/dimensão para o exercício da autonomia.  

A articulação dessas dimensões se relaciona diretamente com o alcance da cidadania e 

inclusive da libertação feminina (HEFFEL, SILVA e LONDERO, 2016, p. 6). Assim, parte-se 

da ideia de que relações interpessoais estabelecidas interagem com outros fatores relacionados 

à cidadania e à participação da mulher na sociedade capitalista, como dinheiro, oportunidades 

disponíveis, inserção na esfera pública, acesso à direitos etc. (PUTNAM e CAIAZZA, 2005, p. 

72). Com isso, segundo esses últimos autores, o status social das mulheres é tanto impactado 

como impacta os laços de sociabilidade que elas constroem. Ao impulsionar melhorias no bem-

estar e acesso a recursos, essas relações podem, portanto, conduzir a autonomia, pertencimento 

e cidadania (ARRIAGADA, 2005, p. 82). 

Conforme pontuado por Marques (2009), é a partir desse tipo de análise empírica que 

nos aproximamos da consideração da pobreza enquanto um fenômeno relacional e 

multidimensional. Nessa linha, os laços sociais se materializam como instância de mediação 

entre os níveis micro ou individual e macro, campo das estruturas sociais e econômicas 

(ESPINOZA, 1995; MARQUES, 2009; ARRIAGADA, 2005). Com isso, efeitos distintos de 

políticas públicas sobre o bem-estar de pessoas condicionadas às mesmas estruturas sociais 

podem estar atrelados à operação de unidades sociais. Assim, é importante descer ao nível do 

bairro, da família e das experiências subjetivas para compreender como a pobreza é sentida 

cotidianamente pelas pessoas (ESPINOZA, 1995, p. 34). 

No mais, a ligação entre autonomia e laços sociais é respaldada por uma corrente de 

autoras que estudam como ambos podem, de forma inter-relacionada, propulsionar formas de 

inserção social. Como indicam a Cepal (2004) e Atria et al. (2003) a autonomia das pessoas é 

composta por uma série de dimensões inter-relacionadas. Para Arriagada (2005) as privações 

de acesso à educação, saúde, renda, alimentação etc. se estruturam, no limite, na falta de 

autonomia e na inexistência ou fragmentação de vínculos familiares e sociais mais amplos. 

Tendo isso em vista, e a partir da ideia de que os laços sociais se colocam enquanto participação 

nos assuntos comunitários e interpessoais, esses poderiam ser vistos como uma das dimensões 

essenciais para propulsionar níveis maiores de autonomia. Assim, há horizonte para pensar que 

a autonomia é intrinsicamente relacional não apenas pelas considerações extraídas da crítica 

feminista, como também pela visão de que o indivíduo vive (e sobrevive) em sociedade.  

O Quadro 01 abaixo sintetiza os elementos centrais da revisão sistemática de literatura 

e aponta para a existência de três abordagens distintas que analisam a pobreza (problema 



76 
 

social), a política de transferência de renda (política pública) e a autonomia das beneficiárias. 

Conforme explicitado na Introdução, em termos de posicionamento teórico, o presente estudo 

encontra-se ancorado nas contribuições das abordagens sociológica e feminista para o tema.  
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4. POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E PERSPECTIVA DE GÊNERO  
 

Se o dinheiro é o laço que me prende à vida humana,  
e a sociedade a mim, e me liga à natureza e ao homem, 

 não é ele o laço de todos os laços?  
Não é ele também, portanto, o agente universal da separação?  

Ele é o meio real tanto de separação quanto de união,  
a força galvano química da sociedade. 

Karl Marx36 
 

Este capítulo busca levantar as principais reflexões extraídas dos estudos que versam 

sobre a adoção de políticas de transferência de renda como estratégia dos governos para 

combater a pobreza37. A ideia é debater, a partir da literatura, as características das políticas de 

transferência de renda enquanto uma das estratégias impulsionadas pelo Estado de Bem-estar 

Social para combater a pobreza. Em diálogo, algumas contribuições feministas serão 

levantadas, sobretudo as críticas à lógica “familista” ou “maternalista” desse tipo de ação estatal 

(FRASER, 1994, 2013; BRADSHAW, 2008; MOLYNEUX, 2006; JELIN, 1998; JENSON, 

2009; SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020; GOLDANI, 2002).   

O Bolsa Família, foco do presente estudo, constitui a expressão mais recente das 

políticas de transferência de renda no Brasil, com uma amplitude e magnitude que se colocam 

como marcos nunca vistos (BARROS et al., 2007). Por isso, um dos itens se dedicará à revisão 

de literatura e à análise documental para apresentar o histórico do Programa e seu 

funcionamento atual. De forma mais específica, foi realizado também um balanço dos estudos 

que discutem possíveis transformações na vida das mulheres beneficiárias após a inserção no 

programa. Ademais, como exposto no item anterior, é importante relembrar que o conceito de 

pobreza por detrás de qualquer ação governamental baliza a formulação das políticas sociais 

(SILVA et al., 2015; LAVINAS, 2010).  

 

 
36 Trecho extraído do terceiro manuscrito (Dinheiro) obra Manuscritos Econômicos-Filosóficos (1844) 
37 É preciso reconhecer a existência de uma gama de ações que buscam combater a pobreza que estão para além 
da esfera do Estado. A atuação de organizações da sociedade civil, organismos multilaterais e até mesmo empresas 
se comporta como via não-estatal de ação. Ainda, Ivo também diagnostica que “a erradicação da pobreza não se 
dá pela via unilateral das ações governamentais, como programas de transferência de renda, e depende de chances 
nas quais os indivíduos afetados possam escolher e atuar como agentes sociais” (Ivo, 2008, p. 1131). Com isso, a 
autora critica uma visão puramente Estado-cêntrica dos meios pensados para a saída da situação de pobreza. No 
entanto, para fins do presente estudo e à medida que esse se coloca como uma dissertação no campo da 
Administração Pública que visa olhar para as ações estatais e sua capacidade de permeabilidade no cotidiano 
dos(as) beneficiárias, essa constatação não será aprofundada.  
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4.1 Políticas de transferência de renda: definição e críticas  
 

As políticas de transferência de renda não são novidade dentro do rol de ações dos 

Estados contemporâneos. Na América Latina, desde a metade da década de 1990 e mais 

intensamente a partir dos anos 2000, proliferaram programas desenhados com o objetivo de 

reduzir a pobreza a partir da transferência direta de renda às famílias (BICHIR, 2010). Mais 

precisamente, a disseminação desse tipo de política se deu entre os anos de 1997 e 2008 em 

muitos países do Sul-Global (FIZBEIN e SCHADY, 2009; SOARES, RIBAS e OSÓRIO 

2010). Em 2010, 45 países do mundo já possuíam políticas de transferência de renda, o que 

significa dizer que mais de 110 milhões de pessoas eram beneficiadas por esse tipo de política. 

Tal panorama foi impulsionado pelo estabelecimento prioritário da meta de erradicar a extrema 

pobreza no mundo via ODM (NASCIMENTO e REIS, 2009).  

É preciso ter em vista que essas políticas correspondem a um dos modelos de 

instrumentalizar a transferência social (social transfer instruments), consideradas mais flexíveis 

do que aquelas que determinam que o gasto deve ser feito em certo produto, como os vouchers 

de alimentação, por exemplo (KABEER, PIZA e TAYLOR, 2013, p. 4). A focalização, que 

opera sob uma lógica de elegibilidade para uma determinada fatia da população, é uma das 

principais características das iniciativas latino-americanas de combate à pobreza nos últimos 

anos (BARROS et al., 2007; IVO, 2008, SOARES et al., 2006; SOJO, 2007). Muito embora 

possuam princípios norteadores comuns, segundo Kabeer, Piza e Taylor (2013), as políticas de 

transferência de renda variam em escopo (ligado ao público-alvo e critérios de elegibilidade) e 

abrangência (dimensão nacional versus local).  

A opção por adotar políticas com essa orientação está enraizada no contexto dos anos 

1990 no âmbito internacional, em que organizações de desenvolvimento como Banco Mundial, 

PNUD e Cepal realizaram prognósticos sobre quais medidas seriam mais eficazes para erradicar 

a pobreza no mundo (PIZZIO, 2010). Nos relatórios produzidos por esses atores, é possível 

encontrar discursos similares que defendem determinadas estratégias para enfrentar a pobreza, 

sendo as políticas de transferência de renda uma delas.  

A visão dicotômica sobre focalização e universalização foi aos poucos descartada pela 

percepção de que era necessário construir políticas setoriais que permitissem o acesso universal 

à saúde e à educação, sendo a focalização uma das estratégias para isso (SOJO, 2007; 

KERSTENETZKY, 2006; BICHIR, 2010). Fizbein e Schady (2009) salientam que a maioria 

dos programas de transferência de renda implementados nos países de renda-média (que é o 

caso do Brasil) se baseiam em uma abordagem de redução da pobreza e extrema pobreza aliada 
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aos princípios de desenvolvimento humano e assistência social. Isso porque tem como objetivo 

a garantia do acesso de crianças e adolescentes pobres à educação e à saúde como 

condicionalidade para o recebimento do recurso (SOARES, RIBAS e OSÓRIO, 2010)38. Para 

algumas autoras, essa determinação é o que gera “aceitabilidade” desse tipo de programa pela 

opinião pública, dado o pressuposto de quebra do ciclo intergeracional da pobreza (KABEER, 

PIZA e TAYLOR, 2013; FIZBEIN e SCHADY, 2009). Nessa visão, a adoção de políticas 

condicionadas ou não depende de uma série de fatores – como a visão de justiça por detrás do 

programa e a economia política de cada contexto de aplicação (KERSTENETZKY, 2006).  

Ademais, existem leituras críticas sobre esse tipo de iniciativa que as entendem como 

estigmatizantes, excludentes e pouco efetivas na redução de desigualdades dado os contínuos 

erros de exclusão, clientelismo e a própria racionalidade da focalização em detrimento da 

universalização (LAVINAS, 2003; IVO, 2009; NASCIMENTO e REIS, 2009). Em geral, 

chama atenção uma forte dicotomia entre visões positivas e negativas em relação às políticas 

de transferência de renda. Uma série de autoras defendem que as intervenções da proteção 

social devem ser transformativas no sentido de promover geração de emprego e renda e efetiva 

mobilidade social às pessoas em estado de pobreza, compreendendo também o seu caráter 

multidimensional (MOLYNEUX, JONES e SAMUELS, 2016, p. 1087). Em paralelo, outras 

acreditam que é preciso envolver as pessoas no processo de implementação da política e 

empoderá-las enquanto cidadãs de direitos com “voz” para tomada de decisão dentro do 

programa (KABEER, 1999; SEN, 2001; MOLYNEUX, 2006; NARAYA et al., 2000).  

A despeito de uma série de controvérsias, as políticas de transferência de renda são 

vistas como eficientes em termos de gastos sociais e sustentabilidade para alcançar os objetivos 

de redução da pobreza (FIZBEIN e SCHADY, 2009; NERI, 2003; BARROS et al., 2007; 

BICHIR, 2010; SOJO 2007). No entanto, esse tipo de política não deve ser visto como “a 

melhor opção” para redistribuição de renda na sociedade. A estratégia que as políticas de 

transferência de renda mobilizam é focalizada nas pessoas pobres e extremamente pobres e, não 

necessariamente, está pautada em um princípio de equidade e justiça social direcionados  a 

sanar desigualdades historicamente constituídas em relação a grupos marginalizados como 

idosos, negro(as) e mulheres (IVO, 2008; LAVINAS, COBO e VEIGA, 2012).  

 
38 A quebra do ciclo intergeracional da pobreza se coloca como um dos principais objetivos dessas políticas e está 
relacionada a quatro aspectos que as modelam: (i) focalização nas crianças e adolescentes; (ii) estabelecimento de 
condicionalidades ligadas à saúde e educação; (iii) monetização do benefício; (iv) priorização feminina como 
titular do recurso. As diferenças que se delimitam entre cada um dos modelos possuem raiz na priorização desses 
objetivos e na forma como os programa se inserem no marco da proteção social do país (SOARES, RIBAS e 
OSÓRIO, 2010, p. 175).   
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Em relação às mulheres, Kabeer, Piza e Taylor (2013) destaca que o gênero é 

responsável por mediar os efeitos das políticas de transferência de renda na vida de todas as 

pessoas beneficiárias. Isso porque homens e mulheres têm prioridades distintas no momento de 

realocar os recursos, o que pode influenciar o padrão de como o dinheiro é utilizado pela 

família. As mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho do cuidado (HIRATA, 2016) 

e, por isso, efeitos de realocação do tempo despendido no trabalho e efeitos de substituição 

tendem a ser definidos pelo gênero do titular do benefício (MOLYNEUX, 2006; KABEER, 

PIZA e TAYLOR, 2013; SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020). Assim, a titularidade 

feminina é vista como uma “boa prática” na implementação desse tipo de política (SACHETT, 

CARLOTO e MARIANO, 2020). Com isso, o que não se pode deixar de lado são os efeitos 

que tal posição propulsiona nas relações de gênero e nas dinâmicas encontradas para superação 

da pobreza. Molyneux (2006) coloca em xeque o “sucesso” da política mexicana 

Oportunidades, uma vez que a maternidade é um elemento central que promove 

responsabilização por parte de mulheres na garantia da sua implementação. Há, assim, riscos e 

oportunidades envolvendo as políticas de transferência de renda no cotidiano de suas 

beneficiárias (MOLYNEUX, 2006). 

Para Molyneux (2006, p. 427) a política social no continente latino-americano, 

contrariamente ao diagnóstico de outras leituras, não é (e nunca foi) “cega ao gênero” (gender 

blind) e, pelo contrário, os sistemas sociais se organizaram a partir de concepções sociais 

ancoradas na lógica familiar, patriarcais e paternalistas. No entanto, a partir dos anos 1990, há 

uma maior preocupação com as questões de gênero dentro da política social, com o 

protagonismo do movimento feminista nesse processo (JENSON, 2009; MOLYNEUX, 2006). 

Embora as demandas de gênero possam ser vistas como conquistas no pós-consenso de 

Washington, Jenson (2009) sinaliza que é preciso ter cuidado para construirmos políticas 

sociais mais igualitárias, sendo uma delas a “via de mão dupla” da instrumentalização de 

mulheres, sobretudo pobres. O conceito de política “familista” ou “maternalista” é 

compartilhado por autoras (FRASER, 1994, 2013; ORLOFF, 2009; JENSON, 2009; 

BRADSHAW, 2008; MOLYNEUX, 2006; JELIN, 1995; GOLDANI, 2002) que buscam 

analisar as políticas sociais sob uma perspectiva de gênero. Para Bradshaw (2008, p. 201), as 

políticas de transferência de renda se organizam sob a premissa de que as mulheres são as 

“soluções” para os problemas (dos homens) e, por isso, há uma focalização dos recursos nas 

suas “mãos”.  
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Para Jelin (1995) um aspecto central é que o “familismo” norteia políticas que 

substituem a preocupação real com o empoderamento das mulheres, pela defesa de políticas 

que fortaleçam as famílias (centralizadas na figura da mãe). Uma característica das políticas de 

transferência de renda, inclusive, aos moldes das experiências implementadas na América 

Latina, seria que o conceito de pobreza que mobiliza está pouco associado a históricas críticas 

feministas sobre a subordinação das mulheres e o papel que exercem na esfera doméstica 

(JELIN, 1995; MOLYNEUX, 2006).  

Nessa tónica, Auyero (2011, p, 24) argumenta que as mulheres são vistas como 

submissas “clientes” do Estado, enquanto aos homens cabe a figura de sujeitos inseridos no 

mercado de trabalho. O autor acredita que o Estado não só reproduz uma relação hierárquica 

com as mulheres pobres, majoritariamente negras, mas o dia a dia da ação estatal estrutura e 

reforça as desigualdades de gênero (AUYERO, 2011). Mais do que isso, as “mães” que falham 

tendem a ser estigmatizadas como “ruins” (MOLYNEUX, 2006; JENSON, 2009; 

BRADSHAW, 2008).  

Kabeer, Piza e Taylor (2013) salienta que pensar nos impactos dessas políticas a nível 

domiciliar é olhar apenas para um fragmento do cenário, à medida que a introdução de recursos 

na economia local gera também novas dinâmicas comunitárias de dispêndio de dinheiro e 

relações entre pares. Nessa linha, Molyneux, Jones e Samuels (2016) ressaltam a recente 

incorporação de métodos qualitativos e “on the ground” (no campo) e se perguntam se as 

políticas de transferência de renda podem ter um papel catalisador para transformar tanto as 

relações sociais horizontais dentro da comunidade como as verticais que se dão entre as famílias 

e o Estado. Segundo Molyneux, Jones e Samuels (2016), a ideia de “transformação social” nas 

políticas de combate à pobreza depende da análise empírica e das acepções teóricas utilizadas. 

Assim, dividem as possíveis mudanças sociais das PTR em três níveis: (i) micro/subjetivo, 

ligado à experiência individual e ao sentimento de dignidade, autoconfiança, autoestima, 

autonomia, e bem-estar das pessoas; (ii) meso/comunitário, ligado a uma dimensão relacional 

de como as pessoas se relacionam entre si no ambiente familiar/doméstico e comunitário39; (iii) 

macro/cidadania, ligado à ideia de contrato social e governança da proteção social. 

Quanto ao nível meso analítico, é preciso considerar que grupos estigmatizados e 

vulneráveis entre os pobres (como as mulheres e, mais especificamente, as mulheres negras) 

podem vir a encontrar espaço para participar das relações comunitárias a partir de um 

 
39 Ferguson (2015, p. 137 apud Molyneux, Jones e Samuels, 2016) argumenta que: “dinheiro no bolso está 
relacionado à multiplicação de sociabilidades que dizem respeito a uma questão de vida e morte”. 
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engajamento em relações de reciprocidade, mediadas também pelo uso do dinheiro 

(MOLYNEUX, JONES e SAMUELS, 2016). Nessa visão, isso ocorre quando a posse do 

recurso permite à beneficiária ocupar novas posições dentro da Igreja, da casa, do bairro, dado 

um aumento na sensação de maior independência financeira e autonomia. O presente estudo se 

debruça exatamente na compreensão dessa dinâmica (laços sociais e autonomia de mulheres 

beneficiárias do Bolsa Família) 

 

4.2 O caso do Bolsa Família 
Há 16 anos, o Programa Bolsa Família (PBF) tem sido um dos principais programas de 

combate à pobreza no Brasil. Conforme explicitado anteriormente, a sua instituição está ligada 

a mudanças no paradigma de concepção da política social no país (IVO, 2008; DRAIBE e 

RIESCO, 2011; ARRETCHE, MARQUES e FARIA, 2020). No Brasil, conforme explicita 

Draibe (1998), o Estado de Bem-Estar Social se institucionalizou entre anos 1930 e 1970, 

panorama que apenas superficialmente se conecta ao timing das nações do Norte Global40. A 

autora salienta que é exatamente sob regimes de características autoritárias (o Estado Novo e a 

ditadura militar inaugurada em 1964) que o sistema de proteção social se institucionaliza no 

Brasil (DRAIBE, 1998). No entanto, foi após 1985, com o processo de redemocratização, que 

o Estado brasileiro ampliou direitos sociais e passou a caminhar numa direção de promover 

novos mecanismos assistenciais (IVO, 2008). A nova carta constitucional, promulgada em 1988 

e que ficou conhecida como “Constituição Cidadã”, é vista como um grande passo para a 

formação de uma nação mais inclusiva e democrática (ARRETCHE, MARQUES e FARIA, 

2020). Os anos 90, portanto, inauguram-se sob uma nova agenda na área das políticas sociais, 

com ênfase na expansão de serviços essenciais (como saúde, educação, assistência etc.) e 

municipalização da implementação dessas políticas (ARRETCHE, MARQUES e FARIA, 

2020; DRAIBE, 2000). 

Em 1993, no Governo Itamar Franco, a Lei da Assistência Social (LOAS) foi instituída, 

com o objetivo de promover os mínimos sociais para garantir que as necessidades básicas sejam 

garantidas a toda a população. Assim, o que se observou foi uma série de transformações nas 

políticas sociais no Brasil, inclusive na assistência social e combate à pobreza, que era composta 

por “um conjunto descoordenado de programas, marcados pela forte centralização do Governo 

 
40 Para a autora, o Estado de Bem-Estar brasileiro se diferencia substancialmente daqueles implantados nos países 
desenvolvidos, haja vista que lá esse modelo surge sob o contexto do pleno emprego e melhorias na qualidade de 
vida da população. Aqui, o que observa é uma tremenda exclusão social dos postos de trabalho, e portanto, de boa 
parte dos direitos sociais edificados sob o mesmo (DRAIBE, 1998) 
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Federal, caráter fragmentado e descontínuo das ações, grande ineficácia e acentuado grau de 

clientelismo” (DRAIBE, 2000, p. 138). Não obstante, a literatura especializada defende que 

houve a adoção de princípios liberais na proteção social, que se constituem como legados da 

própria regulação econômica proposta pelo Consenso de Washington e adotada de forma mais 

incisiva pelo Governo Fernando Henrique Cardoso (DRAIBE e RIESCO, 2011; IVO, 2008). 

As políticas de transferência de renda nascem como fruto desse processo histórico, que 

é profundamente marcado por escolhas de como organizar as políticas sociais no pós-ditadura 

(BICHIR, 2010; SOARES e SÁTYRO, 2009; DRAIBE e RIESCO, 2011; ARRETCHE, 

MARQUES e FARIA, 2020). Interessante observar que essas iniciativas são frutos de políticas 

locais pioneiras em meados dos anos 90, com destaque àquelas implementadas pelos 

municípios de Santos, Brasília, Campinas e Ribeirão Preto41. A partir de 1998, há uma 

proliferação dessas políticas de transferência de renda condicionada em diversas cidades do 

país (LAVINAS, 1999). Conforme explicita Bichir (2010; 2016), a nacionalização desse tipo 

de ação pública se dá a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Essa 

transformação do paradigma da proteção social brasileira, que calcificado em princípios 

liberais, permite que as políticas de transferência de renda se tornem o “carro chefe” das ações 

voltadas ao combate à pobreza (IVO, 2008; BICHIR, 2010).  

Em 2001 o governo de FHC lançou o Programa Bolsa Escola (PBE) com o objetivo de 

universalizar a educação fundamental a partir da concessão de recursos para as famílias com 

crianças de sete a 14 anos42. A gestão da transferência era centralizada no Governo Federal 

(mais especificamente, no Ministério da Educação), e nenhuma ajuda em termos de recursos 

para os municípios era promovida – como o é no caso do Bolsa Família (BICHIR, 2010, p. 

118). Em paralelo, os programas Bolsa Alimentação43, Cartão Alimentação44 e Auxílio Gás45 

 
41 Em Campinas o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima teve início em 1995 assim como o Programa 
Bolsa Familiar para Educação do DF e o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima de Ribeirão Preto. Os 
programas eram de transferência de renda condicionada e exigiam contrapartida de seus beneficiários, sendo o 
público-alvo famílias com crianças menores de 14 anos (SOARES e SÁTYRO, 2009). 
42 Conforme disposto em lei, as famílias elegíveis eram aquelas com menos de 1 salário-mínimo (que na época 
correspondia a cerca de R$90,00) e os benefícios pagos variavam entre R$15,00 e R$45,00, a depender do número 
de crianças na família. 
43 O Bolsa Alimentação fez parte da Estratégia Nacional de Renda Mínima e visava promover o acesso às 
condições básicas de saúde e segurança alimentar de gestantes e crianças de 0 a 12 anos. O valor a ser pago podia 
variar de R$15,00 e R$45,00. A gestão do Programa ficava a cargo do Ministério da Saúde. 
44 Esse Programa foi instituído pela Lei nº10.458 de 14 de março de 2002 e tinha por objetivo atender os 
agricultores familiares atingidos por situações adversas (como estiagem, seca etc.) ou de calamidade pública e 
risco, concedendo um auxílio de R$60,00. 
45 O Auxílio Gás visava subsidiar a compra de gás pelas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 
conforme disposto no Decreto nº 4.102 de 24 de janeiro de 2002 que dispõe sobre suas finalidades e 
operacionalização. Os critérios de elegibilidade eram: possuir renda abaixo de ½ salário-mínimo (à época) e ou 
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foram adotados com uma lógica similar, que preconizava a transferência de renda às famílias 

em situação de pobreza e extrema pobreza.  

No Governo Lula (2003-2011) o Programa Bolsa Família46 é criado em 2004 e 

materializa-se como parte de um dos compromissos do novo governo para erradicação da 

pobreza e da fome no Brasil (HALL, 2006). A política não só unifica os programas supracitados 

como inova ao conceder o dinheiro de forma direta, além de ampliar as taxas de cobertura, 

focalização (BICHIR, 2010). Mais do que isso, o Bolsa Família complementou a estrutura da 

proteção social brasileira (FREITAS, 2007). A inclusão de milhares de família no sistema de 

assistência social lançou novas balizas para as políticas de combate à pobreza. A título de 

exemplo, a inserção de informações via Cadastro Único permitiu a produção de uma 

diagnósticos da realidade das famílias pobres e extremamente pobres no Brasil (CAMPELLO 

e MELLO, 2014). Não menos importante, durante o Governo Dilma (2011 - 2016) foi 

instaurado o Plano Brasil Sem Miséria, dado o reconhecimento da necessidade de aperfeiçoar 

as políticas existentes e articulá-las entre si (CAMPELLO e MELLO, 2014). Embora o Bolsa 

Família não possua garantias constitucionais e, portanto, não possa ser concebido enquanto um 

direito inalienável – como é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC) – há uma forte 

legitimação política que o envolve e o torna uma espécie de direito moral (IVO, 2008, p. 1127). 

O Artigo 4º da Lei que o institui salienta que seus objetivos primordiais são: 

 
(i) promover acesso a rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação e 
assistência social;  
(ii) combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional;  
(iii) estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de 
pobreza e extrema pobreza;  
(iv) combater a pobreza;  
(v) promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações do 
Poder Público (BRASIL, 2004). 
 

Nessa linha, uma das metas principais do programa, além do combate direto à fome, é 

a superação da transmissão intergeracional da pobreza por meio de investimento em capital 

humano, com a tentativa de conectar as famílias aos serviços universais por meio das 

denominadas condicionalidades. O público-alvo são as famílias pobres e extremamente pobres 

inscritas no Cadastro Único Federal (CadÚnico). A regra de elegibilidade se baseia no cálculo 

 
ser cadastrado no Cadastro Único ou ser beneficiária do Bolsa-Escola/Bolsa Alimentação. O valor do benefício 
mensal era de R$7,50 (preços correntes do período) e deveriam ser pagos a cada 2 meses, preferencialmente à 
mãe. A gestão do programa era feita pelo Ministério de Minas e Energia. 
46 Instituído em 2003 pela medida provisória nº132 (de outubro de 2003) e se transforma na lei 10.836 em 9 de 
janeiro de 2004. Ao longo dos anos, uma série de decretos foram promulgados a fim de atualizar o valor dos 
benefícios e critérios monetários de elegibilidade.  
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da renda domiciliar per capita, cujos patamares em janeiro de 2021, eram de até R$ 178,00 

(situação de pobreza) e R$ 89,00 (situação de extrema pobreza), respectivamente. Como 

contrapartida ao recebimento do benefício, as famílias devem cumprir condicionalidades que 

estão relacionadas à frequência escolar das crianças e adolescentes, ao acesso básico à saúde — 
realização do exame pré-natal em gestantes, acompanhamento nutricional, carteira de 

vacinação etc. (BRASIL, 2004). Desde 2009, o recurso é transferido por um período mínimo 

de dois anos. 

Os benefícios são determinados a partir da composição familiar das pessoas cadastradas 

e variam de acordo com o número de membros e suas características. Os valores em vigência 

determinados pelo Decreto 9.396 de 2018 são: (i) R$89,00 para o benefício básico; (ii) um 

adicional de R$41,00 para cada membro de unidades familiares que sejam compostas ou por 

gestantes e lactantes ou crianças de 0 a 12 anos e adolescentes até 15 anos; tendo como limite 

R$205,00 mensais; (iii) benefício variável jovem que prevê um acréscimo de R$48,00 

vinculado a adolescentes com idade entre 16 e 17 anos. Atualmente, o benefício médio 

concedido por família se encontra em torno de R$190,00 (BRASIL, 2021). O pagamento do 

benefício é mensal e deve ser feito nos últimos 10 dias úteis do mês, conforme calendário 

estabelecido pela Caixa Econômica Federal e baseado no Número de Identificação Social 

(NIS). Os canais para receber o benefício são: agências e estabelecimentos bancários da própria 

Caixa; unidades lotéricas outorgadas pela Caixa; correspondentes bancários habilitados e 

terminais de autoatendimento. Em 2019, o valor total despendido pelo Governo Federal pago 

às famílias beneficiárias foi de 2.6 bilhões, o que corresponde a cerca de 0,3% do PIB brasileiro 

(CARVALHO, 2020). 

A mulher (muitas vezes sinônimo de “mãe”) é preferencialmente considerada como 

titular direta do benefício (BRASIL, 2004). Com isso, o que se observa é um percentual de 

quase 94% de mulheres enquanto responsáveis pela unidade familiar (Ministério da Cidadania, 

2018). Embora a questão de gênero não seja um objetivo institucional da política, é possível 

argumentar (como fazem alguns estudos que serão apresentados mais adiante) que esta é uma 

política que contém uma dimensão de gênero (FARAH, 2004). Conforme explícito em 

publicação da cartilha Bolsa Família: transferência de renda e apoio à família no acesso à 

saúde, educação e assistência social de 2015, “ao dar preferência às mulheres como titulares 

dos cartões de saque, o Bolsa Família colabora para dar autonomia a essas beneficiárias (...) é 

o início de um caminho que contribui para superar a cultura de resignação, quebrar a dominação 

de gênero e reforçar a cidadania” (BRASIL, 2015, p. 18). Assim, a autonomia econômica da 
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mulher se materializa como um impacto indireto almejado pelo discurso oficial produzido no 

âmbito do Bolsa (SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020).  

A coordenação do Bolsa é protagonizada pela União, no âmbito do antigo Ministério do 

Desenvolvimento Social (hoje Ministério da Cidadania). Tendo em vista o princípio de 

descentralização e intersetorialidade (BRASIL, 2004)47, um mosaico de atores atuam na 

implementação da política – como as prefeituras dos municípios, responsáveis pelo 

cadastramento e acompanhamento das condicionalidades (com atuação das áreas da assistência 

social e saúde); a Caixa Econômica Federal que operacionaliza a distribuição do recurso por 

meio de um cartão-benefício e outros ministérios temáticos que atuam no Conselho Gestor do 

Bolsa (SOARES e SÁTYRO, 2007; MEDEIROS, BRITTO e SOARES, 2007). A 

intersetorialidade é uma condição de sua execução que está ligada à gestão das 

condicionalidades e à oferta de programas complementares (LÍCIO, MESQUITA e 

CURRALERO, 2011, p. 464). A forma como se distribuem as competências entre os atores 

institucionais envolvidos dentro no Bolsa e como operam os instrumentos de coordenação 

federativa é alvo de estudo de diversos autores (BICHIR, 2010; 2016; LÍCIO, MESQUITA E 

CURRALERO, 2011; SOARES e SÁTYRO, 2007; MEDEIROS, BRITTO e SOARES, 2007), 

mas essa temática não será aprofundada no presente estudo. 

Em termos de cobertura, os dados mais recentes (fevereiro de 2021) mostram uma queda 

de 7% no total das famílias beneficiárias nos últimos 12 meses (BRASIL, 2021). É notável 

salientar uma tendência que vigorou entre 2004 e 2014 de aumento progressivo do número de 

famílias inseridas na política. O Gráfico 01 demonstra a recente queda no total de famílias 

beneficiárias e ainda traça um panorama do percentual de cobertura da política. Esse último é 

calculado a partir da razão entre as famílias incluídas e a estimativa de famílias pobres e 

extremamente pobres no país com base no Censo de 2010 do IBGE. Nesses termos, é possível 

observar uma taxa de cobertura bem ampla – variando em torno de 93% e 104%. 

 

  

 
47 A intersetorialidade pode ser entendida com a integração entre diversos setores da Administração Pública com 
o objetivo de promover soluções integradas para problemas sociais complexos (BURGOS e REINACH, 2014). 
Segundo Lício, Mesquita e Curralero (2011, p. 462), a intersetorialidade se refere a “modalidades de respostas 
cada vez mais frequentes da administração pública a um entorno complexo, ao mesmo tempo em que são 
manifestações da complexidade da gestão de políticas sociais em contextos federativos contemporâneos”.  
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Gráfico 3. Evolução do total de famílias cadastradas e proporção de inclusão das famílias 
pobres e extremamente pobres (%) - Brasil – em milhões e % (2017-2020) 

 
Fonte: VIS Data, Ministério da Cidadania (2020). Elaboração própria. 
 

Em fevereiro de 2021, a política contabilizava 14,2 milhões de famílias beneficiárias 

(BRASIL, 2021). A distribuição geográfica das famílias mostra que a região Nordeste concentra 

sozinha quase 49,7% (somando um montante de 7 milhões) do total de famílias dentro do Bolsa 

e, conjuntamente com a Região Norte (12,6%), representa 62,3% das famílias beneficiárias. 

Esse panorama é histórico e está ligado às desigualdades socioeconômicas entre as regiões do 

país . O Sudeste detém uma fatia considerável dentro desse panorama (26,7%), seguido do Sul 

(6,2%) e Centro Oeste (4,8%).  

 Ademais, o mapa exposto abaixo (Figura 01) permite uma visualização espacial dos 

dados apresentados anteriormente por município e reforça a concentração de famílias 

beneficiárias do Bolsa Família nas regiões Nordeste e Norte. A “faixa litorânea” do território 

nacional também concentra unidades familiares contempladas pelo Bolsa. 
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Figura 1. Mapa da distribuição do total de famílias beneficiárias pelo Bolsa Família no 
Brasil 

 
Fonte: VIS Data, Ministério da Cidadania (2020). Elaboração própria. Dados extraídos em fevereiro (2021). 
 

No Caderno de Resultados (2016 – 2018) publicado pelo então Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), observa-se no histórico da fila de espera do Bolsa que desde 

2015 havia uma tendência contínua de queda. A fila chegou a ser zerada em 2017, o que 

significa dizer que todas as pessoas inscritas no Cadastro Único com o perfil elegível ao Bolsa 

Família48 haviam sido selecionadas e ingressadas no programa.  Desde o início do mandato do 

Governo Bolsonaro (2019-atual), uma série de notícias foram veiculadas nos principais jornais 

do país sobre o recuo/redução contínua da cobertura do programa, aumento das filas de espera 

para aderir ao Bolsa49 e cortes de repasses a municípios nas regiões do Nordeste e Norte50, 

principalmente. Esse cenário mostra que mesmo uma política institucionalmente consolidada 

pode correr o risco de sofrer restrições e retrocessos a qualquer momento (CARVALHO, 2020).  

 
48 Com dados atualizados há menos de dois anos e sem a existência de quaisquer divergências entre as informações 
contidas no Cadastro e de outras bases de dados do Governo Federal (BRASIL, 2018, p. 4) 
49 Segundo reportagem veiculada na Revista Exame em fevereiro de 2020, a fila de pessoas aguardando serem 
convocadas ao Programa era de 3.5 milhões. Esse gargalo impacta diretamente a assistência social municipal, pois 
impõe novos custos antes suplantados pelo Programa (como a disponibilização de cestas básicas e etc.). Disponível 
em: https://exame.abril.com.br/brasil/bolsa-familia-ja-tem-fila-de-35-milhoes-de-pessoas/.  
50 Uma reportagem veiculada na Folha de São Paulo descreve esse panorama com detalhes. O Governo Bolsonaro 
congelou os repasses do programa aos municípios mais pobres do Brasil (200 com menor renda per capita), com 
recuo da cobertura e o ritmo de atendimento às famílias. Segundo informações apresentadas pela Folha, cerca de 
1 milhão de famílias aguardavam a liberação do pagamento do benefício. Com isso, o Programa enfrenta uma fase 
de “pior” desempenho em relação a cobertura. O orçamento do programa reduziu também em -9.2%.  



90 
 

O cenário prévio à pandemia, portanto, era crítico, tanto em termos de gastos como de 

cobertura (CARVALHO, 2020). Ao fim, a decisão federal de cortar o orçamento e restringir a 

entrada de novas beneficiárias acaba por impactar a vida de milhões de famílias que dependem 

do recurso para sobreviver. Mais do que nunca, estudar o Bolsa Família se faz necessário não 

só por suas potencialidades adquiridas ao longo dos anos, mas também e principalmente, pela 

contínua necessidade de defendê-lo enquanto uma das alternativas de subsistência das famílias. 

Algumas autoras defendem que o aperfeiçoamento do programa deve passar pela 

potencialização das beneficiárias como agentes de participação social direta (SUÁREZ e 

LIBARDONI, 2007; MOLYNEUX, JONES e SAMUELS, 2016; SACHETT, CARLOTO e 

MARIANO, 2020). 

Não há um consenso interpretativo no corpo de literatura que estuda o Bolsa Família há 

quase 15 anos, tanto pela ótica da Economia e Administração Pública51 como da Sociologia 

(BICHIR, 2010). Seja sobre seus impactos, seu desenho institucional e operacionalização ou 

princípios de justiça e redistribuição que o Bolsa mobiliza, a literatura consolidada segue 

caminhos argumentativos distintos. Com isso, há a formação de um mosaico de visões 

favoráveis e positivas, neutras ou críticas e negativas ao Bolsa Família, panorama também 

percebido no “estado da arte” das pesquisas que lançam mão da perspectiva de gênero para 

avaliá-lo (BARTHOLO, PASSOS e FONTOURA, 2017). 

 

4.3 Autonomia de mulheres beneficiárias do Bolsa Família: o que os estudos nos dizem?  
 

(i) A narrativa do Governo Federal 

Um ano após o início da implementação do Programa Bolsa Família, o antigo MDS já 

produzia balanços52 sobre os efeitos do programa nos índices de pobreza globais, no bem-estar 

das famílias beneficiárias e na composição do gasto social brasileiro. Além dessas produções 

vinculadas diretamente ao Ministério, há também aquelas publicadas pelo IPEA que 

argumentam a favor de efeitos positivos do programa na redução da pobreza e desigualdades 

 
51 Conforme argumenta a autora, existem cinco pontos de tensão latentes entre os estudiosos do tema: (i) políticas 
universais vs. focalizadas; (ii) condicionalidades; (iii) focalização, impactos e cobertura; (iv) dimensão política do 
uso do eleitorado; (v) possibilidade de autonomização dos(as) beneficiários(as) e delimitação de “portas de saída” 
do programa 
52 Nesse contexto, destacam-se as Avaliações de Impacto do Programa Bolsa Família (AIBF) de 2007 e 2012, os 
Cadernos de Estudo: Desenvolvimento Social em Debate e os livros Bolsa Família: avanços e desafios (2003-
2010) e Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania, ambos produzidos em parceria com o IPEA. 
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(BARROS et al., 2007; SOARES et al., 2008; SOARES et al., 2006; HOFFMANN, 2007; 

NERI e SOUZA, 2012; IPEA, 2010)  

Como já salientado anteriormente, muito embora a autonomia feminina não conste 

como objetivo explícito do Bolsa Família, existe uma série de produções oficiais que 

tangenciam a temática. Nesse sentido, é possível apreender que o Governo Federal construiu 

ao longo dos anos uma narrativa sobre a autonomia feminina e o papel que a “mãe” ocupa na 

gestão do Bolsa Família. Tais esforços dialogam com a possibilidade de se constituir naquilo 

que Farah (2004) considera como o terreno intermediário de políticas públicas que incorporam 

uma dimensão de gênero. Isso significa relembrar que o Bolsa não visa combater a desigualdade 

entre homens e mulheres, mas reconhece que o público-alvo não é homogêneo e possui gêneros 

distintos (FARAH, 2004, p. 59). Como ilustrativo, destaca-se o discurso da ex-presidenta Dilma 

Rousseff, que inaugurou o Mês da Mulher, no dia 1 de março de 2011 em Irecê na Bahia: 

“[...] o Bolsa Família é uma parte do nosso projeto. A outra parte é necessariamente 
as oportunidades de participar produtivamente da vida da sociedade. (...) Porque as 
mulheres, elas são fundamentais quando se trata da família. Todo mundo aqui 
sabe que uma mãe, para deixar um filho sem dar de comer, é quase impossível, 
ela prefere abrir mão da sua alimentação para o seu filho comer. Por isso as 
mulheres são aquelas titulares que nós preferimos para receber o cartão do Bolsa 
Família.” (Dilma Rousseff, grifo nosso) 

Adicionalmente a este discurso que reforça os papéis tradicionais de gênero, o Governo 

Federal produz imagens e vídeos oficiais sobre o programa, em que mulheres, como mães, são 

as protagonistas. O Manual da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), que 

serve de base para as cadastradoras e assistentes sociais incluírem famílias na política, descreve 

que no âmbito do Bolsa Família o trabalho não-pago (e doméstico) exercido pelas mulheres não 

é reconhecido como trabalho. Assim, essa regra “esconde” o trabalho feminino sob o signo de 

“dona de casa” (SAGI, 2011). Cumpre salientar que a visão de autonomia da mulher na 

narrativa oficial não deixa de ser permeada por uma ideia de “independência”, em oposição à 

dependência. 

Em 2007, Suárez e Libardoni publicaram um artigo no âmbito da produção Avaliação 

de Políticas e Programas do MDS (Resultados) sobre os efeitos do Programa Bolsa Família na 

condição social das mulheres beneficiárias. Uma primeira constatação importante deste estudo 

diz respeito à ideia de que a despeito das diferenças regionais e dos contextos sociais, as 

mulheres beneficiárias entrevistadas ocupam espaços sociais marginais similares e 

compartilham de existências comuns entre si (SUÁREZ e LIBARDONI, 2007, p. 122).  

Ao traçarem um panorama da composição do grupo doméstico das beneficiárias, 

observa-se que 46% eram mulheres solteiras. Com isso, as autoras argumentam que a gestão 
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das condicionalidades recai sobre a responsabilidade da mulher – e, mesmo na presença do 

marido, essa dinâmica é pouco alterada, haja vista uma noção de “feminilidade” firmada na 

maternagem53 (SUÁREZ e LIBARDONI, 2007, p. 124). Deslocando a ideia de tarefa do 

cuidado como “dádiva” e vista pela modernidade como “a parte que cabe às mulheres”, Suárez 

e Libardoni (2007) salientam que no caso das beneficiárias do Bolsa, há um sentido de 

responsabilidade pelas(os) suas(seus) filhas(os) e daqueles(as) de outras mulheres que “não 

deram conta sozinha[s]”. Um ponto que merece destaque diz respeito aos conflitos desse 

cuidado não parental na lógica “familista” do Programa: 

O fato de tias e, principalmente, avós assumirem o cuidado de crianças que não são 
seus filhos biológicos é percebido às vezes como ilegítimo ou, até mesmo, ilegal por 
muitos agentes governamentais atuantes na gestão do Programa, cujo argumento é que 
as mulheres fazem isso para obter o benefício. Desconsiderando ou ignorando a 
importância social dessa cumplicidade entre mulheres e a legitimidade cultural 
da maternagem, muitos deles não conseguem perceber que é justamente o 
contrário, no sentido de que não cuidam de crianças para obter o Bolsa Família, 
mas procuram obter este benefício para cuidar de crianças, especialmente quando 
estas se encontram em situações de risco. (SUÁREZ e LIBARDONI, 2007, p. 125, 
grifo nosso). 

Nessa linha, o benefício é um meio e não um fim em si mesmo. As autoras corroboram 

com a narrativa de que as mulheres devem continuar sendo titulares do Programa. Em seu 

diagnóstico, uma dimensão que chama a atenção diz respeito ao isolamento social vivido pelas 

mulheres beneficiárias. Isso porque os espaços de sociabilidade são limitados à Igreja, à visita 

de parentes e a comércios dos bairros (SUÁREZ e LIBARDONI, 2007). As autoras consideram 

que existem mudanças na condição social das beneficiárias de três ordens distintas: (i) ganho 

de visibilidade enquanto consumidoras, sem gerar uma efetiva inclusão social; (ii) afirmação 

da autoridade da mulher nos espaços domésticos, que pode ser resumida pela frase “a gente já 

pode sem eles”, o que leva à ideia de certa independência da figura do marido para a tomada de 

decisão no seio da família; (iii) aumento da percepção das mulheres enquanto cidadãs, pois ao 

precisarem emitir documentos (que antes não possuíam) para receber o benefício, passaram a 

se compreender como brasileiras com direitos (SUÁREZ e LIBARDONI, 2007). Essa “tomada 

de consciência” da cidadania talvez seja uma das transformações mais importantes ressaltada 

pelas autoras – e que incide diretamente na ideia de autonomia e participação social. 

 A titularidade feminina aparece ligada a um aumento da renda, do acesso ao crédito e 

da aquisição de bens e, por isso, ao fim, Suárez e Libardoni enfatizam que um dos principais 

acertos do Programa foi transferir o recurso diretamente à mulher. Elas reconhecem as críticas 

 
53 No sentido empregado pelas autoras, a maternagem está ligada ao papel que é desempenhado pela mulher ao 
cuidar das crianças, sejam essas suas ou de outras mulheres. 
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dos estudos feministas sobre o reforço de certos papéis ligados ao cuidado, mas salientam que 

nenhuma política poderia erradicar tão facilmente esse aspecto estruturante da sociedade 

moderna (SUÁREZ e LIBARDONI, 2007, P. 150). Assim, o fator que causaria esse efeito 

indesejado estaria na falta de uma rede de serviços públicos (saúde, educação, creche, programa 

de geração de emprego e renda e outros complementares ao Bolsa) com capilaridade suficiente 

para “realização do processo de reprodução”. A sobrecarga recai sobre as beneficiárias não 

devido à transferência de renda, mas a problemáticas anteriores. Nessa visão 

O problema localiza-se em que as beneficiárias podem contribuir, e já contribuem de 
forma básica, com o processo reprodutivo, mas nunca poderão dar conta de realizá-lo 
de modo satisfatório na ausência de instituições que cumpram a parte que lhes 
corresponde na reprodução da vida, particularmente nas áreas da educação e da saúde. 
(SUÁREZ e LIBARDONI, 2007, p. 151). 

Em 2007, é lançado também o resultado da primeira rodada da pesquisa de Avaliação 

de Impacto do Programa Bolsa Família (AIBF I) realizada por técnicos do MDS. Ao contrastar 

os dados dos grupos de tratamento (beneficiárias do Bolsa) e controle (não beneficiárias, da 

mesma faixa de renda), é possível extrair informações significantes sobre os impactos do Bolsa 

no bem-estar das famílias54. No que tange aos efeitos sobre a vida de mulheres beneficiárias, é 

necessário mencionar a existência de taxas menores de participação na força de trabalho 

feminina em relação ao panorama das famílias não beneficiárias (BRASIL, 2007). A hipótese 

para tal diferença é de que existiria um desincentivo ao trabalho por um “efeito renda” ou maior 

alocação de horas trabalhadas em tarefas domésticas.  

O AIBF I lança mão da ideia de que a transferência de recursos para as mulheres 

aumentaria o seu “empoderamento” (BRASIL, 2007, p. 19). Esse ponto é crucial para 

compreender as posteriores críticas das autoras feministas, uma vez que o programa não tem 

por objetivo contribuir para a igualdade de gênero. Os resultados demonstram um efeito 

positivo no “poder de barganha feminino” – compreendido exatamente pela autoria das decisões 

tomadas no seio familiar (BRASIL, 2007).  

Já em 2008, um estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (Ibase) e encomendado pelo MDS sintetiza os resultados obtidos a partir de uma 

pesquisa que buscou compreender o perfil das famílias beneficiárias do Bolsa55. Quanto ao 

perfil das titulares, os resultados informam que 94% eram mulheres, das quais 27% eram mães 

 
54 A pesquisa possui caráter longitudinal e avalia as seguintes dimensões: consumo das famílias; antropometria 
das crianças; vida escolar das crianças e adolescentes; impactos nas áreas de saúde e mercado de trabalho. Os 
dados do AIBF foram coletados em 2005. 
55 Para isso, no ano anterior à publicação, foram entrevistadas cinco mil titulares do Cartão Bolsa Família em 229 
municípios brasileiros e realizados cinco grupos focais com 170 beneficiárias. 
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solteiras, 85% possuíam entre 15 e 49 anos e 64% eram pardas ou pretas. Quando perguntadas 

sobre o porquê de o título ficar com a mulher, 64% alegaram que “conhecem melhor as 

necessidades da família” – resultado que vai ao encontro daquele encontrado por Suárez e 

Libardoni (2007).  

A pesquisa mapeou também como as titulares gastam o dinheiro, sendo alimentação 

(87%), material escolar (46%), vestuário (37%) e remédios (22%) as principais respostas 

obtidas. No que diz respeito ao mercado de trabalho, apenas 44% das titulares tiveram acesso 

ao trabalho remunerado no mês anterior à entrevista. Dentre as que não trabalharam, 68% 

estavam desempregadas e 23% buscavam algum ofício. Um item específico da produção 

intitulado Relações Sociais e Gênero discorre sobre resultados referentes à percepção de 

autonomia das mulheres titulares. Nesse ponto, 48,8% das mulheres se sentem mais 

independentes financeiramente; 39,2% declaram que seu poder de decisão sobre como 

empregar o dinheiro familiar aumentou; e 34% passaram a comprar fiado ou a crédito. A 

principal conclusão é de que existem elementos importantes para o aumento da autonomia 

feminina, mas que seria minada pela falta de inclusão mais sistemática em políticas 

complementares. 

A segunda rodada da pesquisa de Avaliação de Impacto do Bolsa Família (AIBF II)56 é 

publicada em 2012 e conta com uma seção exclusiva que dimensiona os efeitos do Bolsa na 

condição de poder de barganha das mulheres titulares. Um relatório análogo com os resultados 

expandidos sobre os impactos do Bolsa no bem-estar dos domicílios, das mulheres e crianças é 

publicado também por Brauw et al. (2014). No que diz respeito ao mercado de trabalho, a taxa 

de participação entre as beneficiárias é de 58% versus 59% das não beneficiárias – uma melhora 

nos resultados do AIBF I. Adicionado a isso, observa-se que a taxa de desemprego entre as 

mulheres diminui no período analisado. A jornada de trabalho das beneficiárias 

(34,8h/semanais) é ligeiramente menor do que a das não beneficiárias (36,5h/semanais) – 

valores que representam uma leve diminuição do período anterior. O que chama atenção é o 

aumento de horas trabalhadas no setor informal, com a concomitante redução da jornada no 

setor formal para mulheres beneficiárias, 

O AIBF II inova ao trazer o conceito de capital social e transformações nas relações 

comunitárias para o debate governamental. A pesquisa demonstra uma maior cooperação entre 

as mulheres, o que vai contra a hipótese de geração de conflito entre beneficiárias e não 

 
56 Um dos principais intuitos do relatório é contrastar os dados coletados em 2005 (e publicados no AIBF I de 
2007) com uma atualização feita em 2009. 
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beneficiárias. Ademais, a análise de impacto reforça os resultados anteriores de que a mulher 

passou a ter mais poder de decisão no domicílio (inclusive sobre o uso de métodos 

contraceptivos, que ganham mais adesão entre as beneficiárias). Nessa publicação, a autonomia 

feminina é narrada como uma consequência importante para o bem-estar da família. 

O aumento do poder de tomada de decisão das mulheres tem um valor 
simultaneamente intrínseco e instrumental: intrínseco, porque uma maior igualdade 
entre sexos nesse aspecto é em si mesmo desejável; instrumental, porque o aumento 
do poder de tomada de decisão das mulheres está associado a resultados desejáveis, 
principalmente quanto ao bem-estar das crianças (BRASIL, 2012, p. 24) 

 Assim, essas publicações corroboram com a narrativa de instrumentalização da mulher, 

considerada como “mãe” e “boa cuidadora”, indispensável para o sucesso da política (FARAH, 

2004; SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020; JELIN, 1995; BRADSHAW, 2008; 

FRASER, 1994). No que tange à revisão de literatura exposta a seguir, é válido ressaltar que a 

despeito das divergências metodológicas, epistêmicas e teórico-conceituais, os estudos 

apresentados buscam compreender como o Bolsa afeta a vida das mulheres beneficiárias. O 

exercício de mapear a complexidade de resultados e abordagens57 adotadas por essas autoras 

ajuda a direcionar quais os caminhos pertinentes a serem trilhados e, assim, estabelecer um 

diálogo com essa literatura.  

 

(ii) Inserção no mercado de trabalho e exercício da autonomia feminina 

No campo de estudos da Economia58, existe uma frente de autoras que mobiliza o 

método de avaliação de impacto59 para mensurar os efeitos do Bolsa na vida das mulheres 

beneficiárias, principalmente no que tange às dinâmicas de inserção no mercado de trabalho e 

autonomia econômica (BARTHOLO, PASSOS e FONTOURA, 2017). Nesse sentido, o estudo 

de Teixeira (2010) busca discutir se existe variação de inserção no mercado de trabalho para 

beneficiárias e beneficiários do Bolsa, de acordo com o sexo. Para a autora, as “mulheres seriam 

mais sensíveis ao choque na renda em comparação aos homens”, dado o contexto de 

informalidade; o que culminaria, ao final, em um reforço da divisão sexual do trabalho 

 
57 A revisão permitiu delimitar três grandes blocos de argumentos: (i) visão positiva sobre ganhos de autonomia 
na esfera doméstica e individual; (ii) visão crítica e feminista, que defende a existência de efeitos negativos do 
Programa na vida das mulheres, ao mobilizar o seu papel como “mãe” e “cuidadora” como instrumento de eficácia 
de sua implementação; (iii) visão economicista que ora se apresenta de forma neutra, ora positiva e ora crítica; 
mas que tende a investigar de forma mais aprofundada a variáveis ligadas à participação no mercado de trabalho.   
58 Esses estudos utilizam, em sua maioria, métodos quantitativos enquanto os da Sociologia, qualitativos. 
59 O exercício de avaliar o impacto de um programa social consiste fundamentalmente em compreender o que 
aconteceu com determinado grupo de pessoas a partir da implementação de um programa, e o que teria acontecido 
em sua ausência. Por isso, esse tipo de estudo sempre busca comparar dois grupos (tratamento e controle) a fim de 
identificar como as variáveis se comportam nos dois cenários (com o benefício e sem o benefício, por exemplo). 
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(TEIXEIRA, 2010, p. 103). Tavares (2010) sinaliza que há uma relação significante e positiva 

entre estar inscrita no Bolsa e exercer trabalho remunerado, o que significa dizer que ser 

beneficiária do Bolsa pode aumentar a participação de mulheres no mercado de trabalho 

(TAVARES, 2010, p. 628)60. Em concordância, Teixeira (2010), Santos et al. (2014) e Fogel e 

Barros (2010) concluem que existe um efeito positivo do recebimento de transferências de 

renda no Brasil sobre a inserção no mercado de trabalho, sobretudo entre as mulheres, mas, na 

maioria dos casos, é de baixa magnitude. 

Em relação aos possíveis impactos na autonomia feminina, o estudo de Passos e 

Walterbeng (2016) se destaca como uma expressão interessante dessa discussão, à medida que 

os autores buscam investigar se existe um processo de “individualização”61 das mulheres 

beneficiárias, a partir das diferenças nas horas despendidas no trabalho doméstico e produtivo 

entre homens e mulheres de famílias beneficiárias e não beneficiárias. Ao construírem três 

modelos econométricos distintos, chegam às seguintes conclusões: (i) as mulheres beneficiárias 

do Bolsa exercem mais horas de afazeres domésticos, enquanto os homens destes mesmos 

núcleos familiares dedicam menos horas a tais tarefas; (ii) mulheres beneficiárias despendem 

mais horas no trabalho domésticos do que as não-beneficiárias e menos horas no remunerado. 

Para os autores, as relações de gênero continuam assimétricas (PASSOS e WALTENBERG, 

2016, p. 534).  

A pesquisa de Passos e Waltenberg (2016) e a de Lavinas, Cobo e Veiga (2012) 

mobilizam fragmentos de uma literatura feminista e se preocupam com os impactos das 

assimetrias de gênero na reprodução das desigualdades sociais. Com isso, esse conjunto de 

autoras foge de uma lógica puramente econométrica que se concentra apenas em diagnosticar 

efeitos-renda e efeitos-substituição do benefício na vida das mulheres, sem nenhuma pretensão 

de discutir mais profundamente as relações de gênero no contexto das políticas de transferência 

de renda.  

Para estimar o efeito da transferência de renda na autonomização das mulheres pobres, 

Lavinas, Cobo e Veiga (2012) adotam o modelo de regressão logística e concluem a partir de 

uma série de testes que não existe “efeito Bolsa na construção de uma perspectiva valorizante 

 
60 Em termos econômicos, a autora explica essa tendência a partir do efeito substituição, uma vez que o aumento 
das horas de trabalho pode estar ligado a uma maior disponibilidade para tal (devido a inserção das crianças na 
escola e, consequente redução do trabalho infantil). O aumento encontrado pela autora é 5,6% na probabilidade de 
trabalhar e de 1,6 hora semanal de trabalho. 
61 O termo é compreendido, neste estudo, como sinônimo de autonomia, e diz respeito ao processo que possibilita 
às mulheres se “libertarem” dos papéis de gênero tradicionalmente instituídos e que cerceiam as suas capacidades 
de alcançar os seus direitos sociais.  
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do trabalho feminino” que, para elas, é o ponto chave para a compreensão do conceito de 

autonomia (p. 51). Para as autoras, “mais do que só renda, as mulheres necessitam de inputs, 

entendidos como meios de desobrigar as mulheres de suas funções domésticas e reprodutivas 

no âmbito das relações sociais de gênero” (LAVINAS, COBO e VEIGA, p. 51).  Assim, o que 

se observa nos estudos econômicos aqui apresentados, portanto, é a ênfase do conceito de 

autonomia, compreendida como a principal forma de efetivamente gerar capacidades para 

“livre” tomada de decisão.  

Brauw et al. (2014) realizaram um estudo sobre a tomada de decisão das mulheres 

beneficiárias do Programa. Os resultados encontrados mostram que o Bolsa promove impactos 

significativos nesse processo, mas com uma ampla heterogeneidade. A título de exemplo, 

mencionam o aumento do uso de contraceptivos. Outras dimensões avaliadas são: consumo de 

bens para si e para as crianças; exercício de trabalho remunerado (ou não); gastos com a 

educação das crianças, entre outros. Brauw et al. (2014) chamam atenção para as diferenças no 

poder de decisão das mulheres nas regiões rurais e urbanas. Assim, as autoras vão ao encontro 

dos demais esforços que demonstram mudanças nas dinâmicas financeiras familiares, porém 

sem haver efetivos deslocamentos dos papéis de gênero desempenhados pelos cônjuges 

(BRAUW et al., 2014). 

Já no campo de estudos da Sociologia, os principais esforços que possuem uma mirada 

positiva para o Bolsa são aqueles que buscam diagnosticar possíveis ganhos na autonomia 

feminina como “resultado inesperado” (ou “indiretos”). Aqui, é possível encontrar pesquisas 

que mobilizam teorias clássicas do campo da sociologia moderna para compreender como se 

dão as formas de sociabilidade, percepção de “independência” e distinção social entre 

beneficiárias e não beneficiárias de um determinado local (PIRES, 2012; MARINS, 2012; 2017, 

2018; EIRÓ, 2019).  

Um dos principais estudos que defende uma visão positiva do Bolsa na autonomia das 

beneficiárias diz respeito àquele coordenado por Rego e Pinzani (2014). Na obra Vozes do Bolsa 

Família, a autora e o autor iniciam a discussão com John Stuart Mill e outros teóricos liberais 

acerca da “submissão da mulher na sociedade”, que, para eles, não pode ser resumida apenas 

na dominação da mulher pelo homem no plano do trabalho (remunerado), mas sim como um 

fenômeno de dimensões múltiplas (REGO e PINZANI, 2014). Dessa maneira, argumentam que 

a autonomia da mulher não está somente ligada a uma noção de “autogoverno” e “autonomia 

moral” - aos moldes de uma cidadania democrática – uma vez que ela está constantemente 

subjugada a permanecer e prover dentro do âmbito familiar e doméstico. Além disso, os 
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conceitos de Amartya Sen (2001) e Nussbaum (2001) são utilizados para traçar o paralelo entre 

o aumento de renda monetária e a autonomia/liberdade como faces do desenvolvimento de 

oportunidades. 

Rego e Pinzani (2014) concluem que a transferência de renda monetária pode gerar e 

ampliar espaços de liberdade pessoal e garantir certo grau de autonomia às mulheres 

beneficiárias. Em contrapartida, atestam que a renda transferida às mulheres se destina quase 

que integralmente ao provimento da casa e da família - incluindo o cuidado com os filhos e 

cumprimento das condicionalidades do Bolsa - fator que não permite afirmar ter ocorrido ganho 

de autonomia destas mulheres, uma vez que se mantêm na divisão sexual do trabalho as relações 

díspares de gênero. Portanto, há um ganho de autonomia individual na tomada de decisão no 

orçamento familiar, mas que não pode ser extrapolado para pensar mudanças mais abrangentes 

nas relações de gênero. As mulheres entrevistadas por Rego e Pinzani (2014) se sentem mais 

valorizadas e livres para tomar certas decisões e ocupar determinados espaços antes nunca 

sonhados. Isso, porque a “vivência de carências rudes e tacanhas” constrange o 

desenvolvimento das capacidades das pessoas, reduzindo também o usufruto de direitos e sua 

própria humanização.  

Como descreve Melo (2014), em resenha crítica sobre o livro, a literatura que Rego e 

Pinzani (2014) mobilizam é incapaz de captar as ambivalências do Bolsa – algo que uma visão 

feminista poderia fazer. Mas, Melo aponta também que essa obra pioneira contribui para a 

criação de agendas de pesquisa que ainda continuam relevantes. A principal contribuição de 

Rego e Pinzani (2014) parece estar na ideia de superação da pobreza como um sentimento 

pessoal ligado ao autorrespeito, valorização e autonomia individual (MELO, 2014). Pensar 

nisso é pensar no caminho da justiça social, da promoção de cidadania e, consequentemente, da 

necessidade de sanar a humilhação, o sofrimento e as vulnerabilidades que são objetivamente 

e materialmente produzidas no bojo da sociedade capitalista (SANTOS et al., 2014, p. 219). O 

trabalho de Fialho (2007) vai ao encontro do trabalho de Rego e Pinzani (2014). à medida que 

o autor discute que o recebimento do benefício pode trazer vantagens simbólicas para as 

mulheres em relação ao resto da família, pois elas agora possuem o “poder” de decidir sobre os 

usos do dinheiro e, assim, podem ser mais respeitadas. 

O “desejo por uma vida melhor” é um dos maiores sonhos das mulheres beneficiárias 

do Bolsa entrevistadas por Magalhães et al. (2011). Nessa pesquisa, a tríade “trabalho-

educação-renda” aparece como a principal forma de dignidade, vista pelas entrevistadas. As 

adversidades vividas por esse grupo de beneficiárias em meio à pobreza esboçam um panorama 
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de vida entre o conformismo e o sonho de um futuro melhor (MAGALHÃES et al., 2011). 

Apesar do tom positivo, as(os) autoras(es) defendem que apenas a transferência de renda é 

incapaz de suprimir as múltiplas vulnerabilidades existentes nas unidades familiares.  

Nessa mesma linha, Testa et al. (2013), apesar de focarem sua análise na unidade 

familiar como um todo, mobilizam uma literatura similar à de Rego e Pinzani (2014) para 

avaliar os impactos do Bolsa no bem-estar das pessoas. Com base no conceito de Sen (2001), 

os autores analisam a capacidade das famílias de ganhar autonomia por meio do trabalho, acesso 

a serviços públicos, relações familiares, formação de redes comunitárias etc. Com base em 

entrevistas semiestruturadas com casais beneficiários, os autores concluem que o Programa 

contribui para a percepção da autonomia dos sujeitos à medida que permite que superem alguns 

estágios de pobreza, a partir de uma alimentação mais segura, aumento do acesso a serviços de 

saúde, educação e as redes sociais de bairro e acesso a determinados bens de consumo. No 

entanto, Testa et al. (2013) chamam a atenção para o fato de que o Bolsa, sozinho, não é capaz 

de garantir a autonomia das famílias beneficiárias. Isso porque a transferência de renda é 

incapaz de transformar efetivamente as condições de vida das famílias. Os autores encontram 

uma lacuna no uso das redes comunitárias que, para eles, se melhor exploradas poderiam 

alavancar ainda mais os efeitos positivos da política (TESTA et al., 2013). 

Nessa tônica, Moreira et al. (2012) também possuem um olhar positivo sobre o 

Programa e a autonomia feminina. A partir de uma investigação que foca na percepção das 

agentes do sistema público de assistência social, os autores visam compreender como a ideia 

de empoderamento62 das beneficiárias é compreendida por essas profissionais. As principais 

questões suscitadas dizem respeito ao comportamento das mulheres em relação à administração 

dos recursos, à compreensão do Programa, de suas condicionalidades, à participação junto aos 

espaços promovidos pelo CRAS, a suas relações com seus maridos e à inserção no mercado de 

trabalho. Moreira et al. (2012) constatam que o Bolsa gera reflexos positivos na autoestima e 

no empoderamento individual das beneficiárias, uma vez que o status da posse do cartão as faz 

sentir “cidadãs”. Interessante mencionar a percepção das assistentes sociais sobre o convívio 

dessas mulheres no CRAS, que, conforme destacado pelas autoras, proporciona uma maior 

conscientização em relação a direitos fundamentais63 e empoderamento comunitário.  

 
62 Por empoderamento, os autores entendem a “capacidade dos indivíduos e grupos poderem decidir sobre as 
questões que lhes dizem respeito” (MOREIRA et al., 2012, p. 405) e que, segundo eles, está ligado a noção de 
desenvolvimento sustentável mobilizado pelas políticas públicas de combate à pobreza. 
63 Chama atenção os temas mencionados pelas assistentes sociais: aumento do número de divórcios e busca por 
assistência jurídica o que pode estar ligada a uma tomada de consciência da cidadania ativa que podem e devem 
exercer. 
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Moreira et al. (2012) enfatizam que a dimensão do trabalho aparece como uma barreira 

a ser superada, possivelmente por falta de creches disponíveis para as mulheres deixarem seus 

filhos. A autonomia das mulheres é imperfeita. mas se caracterizaria como um processo em 

andamento à medida que atinge três dimensões: individual, familiar e comunitária (MOREIRA 

et al., 2012, p. 420). A autonomia individual é aquela que diz respeito a melhorias na condição 

de vida dos sujeitos (no âmbito da autoestima e autoconfiança); a familiar ou relacional diz 

respeito à inclusão social, qualificação, acesso à educação e à transformação nas relações 

familiares; por fim, a comunitária se conecta à conquista de direitos e à formação de grupos 

sociais de apoio e ação social (MOREIRA et al., 2012 p. 408). No mais, esses sentimentos de 

“pertencimento” e “agência” das mulheres beneficiárias são essenciais para promover a sua 

cidadania (HUNTER e SUGIYAMA, 2014). 

Em linhas gerais, Barros e Melo (2017) discutem o tema sob o signo do empoderamento 

feminino64. As entrevistas realizadas com mulheres beneficiárias permitiram evidenciar que a 

vida para elas “se tornou mais fácil financeiramente”, o que faz com que elas se sintam mais 

independentes também. Os relatos apontam também para um aumento do número de mulheres 

trabalhando fora de casa, que passam a ser, pós-inscrição na política, as principais provedoras 

dos rendimentos familiares. O consumo, a situação financeira e a sensação de bem-estar consigo 

mesma também mostram melhorias. No entanto, Barros e Melo (2017, p. 278) argumentam que 

esse empoderamento é marginal, já que poucas alterações ocorreram nos laços e relações sociais 

das entrevistadas. 

Em paralelo, Pires (2012) realiza um estudo etnográfico em Campinas e defende que de 

um lado, por ser visto como responsabilidade das “mães”, o dinheiro entra na esfera “do lar” e 

“do cuidado” no imaginário coletivo – e, portanto, de papéis de gênero socialmente 

estabelecidos. De outro lado, o autor corrobora com a ideia de que as mulheres são as 

responsáveis por gerir o orçamento familiar. Nessa tônica, elas não se sentiriam estigmatizadas 

por estarem inscritas no Bolsa, muito pelo contrário, consideram que a política as introduz em 

um “mundo pouco conhecido” (PIRES, 2012, p. 156). Assim, diagnostica-se a existência de 

uma sensação disseminada de liberdade em utilizar o dinheiro sem a negociação com o cônjuge 

(PIRES, 2012). Além de diagnosticar a existência de efetivos ganhos de autonomia na esfera 

do consumo e da tomada de decisão dentro de casa, Pires (2012, p. 133) chama atenção para a 

 
64 A referência que define o processo de empoderamento é a do Fórum Econômico Mundial (2005) que destaca 5 
dimensões para sua realização: oportunidades econômicas; participação econômica; empoderamento político; 
avanço educacional, saúde e bem-estar; subjetivo e cultural (Barros e Melo, 2017, p. 266). 
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possibilidade de criação de “vínculos externos” entre as beneficiárias e o Estado, sem a 

mediação da figura masculina. No entanto, para o autor, tais efeitos positivos só ocorrem dado 

o reforço do papel de “mãe” e “cuidadora” como competência exclusiva da esfera “feminina”. 

Tal relação aparentemente paradoxal é ponderada também por Nadú, Simão e Fonseca (2013), 

e será discutida com mais profundidade a seguir. 

 

(iii) Aumento da sobrecarga doméstica e reafirmação de papéis de gênero ligados a tarefas 
do cuidado  
 A crítica feminista às políticas de transferência de renda é formalizada por estudiosas 

latino-americanas principalmente entre os anos 2000-2010. O ponto de partida dessas análises 

é muito similar àquele discutido no Capítulo 2 sobre pobreza e gênero. Para pensar em um 

programa como o Bolsa Família que deliberadamente focaliza as mulheres como titulares do 

benefício, é preciso estar atenta às relações de gênero – e raciais – que caracterizam os lares 

pobres e extremamente pobres no país (GOMES, 2011; MARIANO e CARLOTO, 2009; 

CARLOTO e MARIANO, 2012; DELGADO e TAVARES, 2020; LIMA, 2010). Por isso, 

muitas das autoras que criticam o Bolsa o fazem à luz de um arcabouço teórico de influências 

feministas internacionais como Nancy Fraser, Jane Jenson, Judith Butler e Joan Scott – que, a 

despeito de algumas divergências teóricas, discutem como o binarismo e a essencialização das 

identidades femininas e masculinas produzem obstáculos para a constituição de uma sociedade 

mais democrática. No mais, quase a totalidade dos trabalhos nesse campo utilizam métodos 

qualitativos de pesquisa. 

 A priori, é preciso estabelecer um diálogo com a literatura que critica o modelo de bem-

estar social sob uma ótica da teoria de gênero (MARINS, 2012). Conforme exposto 

previamente, o modelo “familista”, “maternalista” ou “generificado”, que focaliza a “mãe” 

como alvo direto das políticas  de proteção social, possui alguns problemas: (i) reforço da 

divisão sexual do trabalho em produtivo e reprodutivo; (ii) manutenção da relação de 

dependência do feminino ao masculino, à medida que em muitos casos as mulheres teriam 

acesso ao recurso pela via matrimonial (BRADSHAW, 2008; JENSON, 2009; ORLOFF, 2009; 

FRASER, 1994, 2013; MOLYNEUX, 2006; CARLOTO e MARIANO, 2012)65. No contexto 

 
65 Segundo as autoras, “a relação entre família e Estado é também contraditória. Em consequência, podemos 
afirmar que nem sempre o controle almejado pelo Estado é acompanhado de proteção pública oferecida às famílias. 
Desse modo nas últimas décadas, no Brasil e em muitos outros países, programas focalizados de 
"desenvolvimento", que têm como eixo o combate à pobreza, adotam como principal estratégia a chamada 
privatização da familia ou a privatização da sobrevivência da família, propondo explicitamente a transferência de 
responsabilidades, que deveriam ser assumidas pelo Estado, as unidades familiares, com base em uma proposta de 
pluralismo de bem-estar.” (CARLOTO e MARIANO, 2012, p. 455) 



102 
 

brasileiro, Marins (2012, p. 302) argumenta que existe uma continuidade da centralidade da 

família (e a figura da mãe) como pilar da ação estatal na área social – lógica da qual o Bolsa 

Família não escaparia. Em concordância, Mariano e Carloto (2009) concluem que a “defesa da 

família” como alvo da preocupação do Bolsa promove um adensamento da associação entre 

mulher e maternidade.   

 Para Sachett, Carloto e Mariano (2020), a focalização na mulher carrega em si uma 

contradição, pois, por um lado, a transferência de renda diretamente a ela promove um acesso 

(muitas vezes inédito) à renda, mas operacionaliza isso a partir do reforço dos papéis 

tradicionais de gênero nas relações sociais. No limite, essas autoras argumentam que o foco 

familista da política faz com que o Bolsa Família não possa ser um exemplo para outras políticas 

de transferência que busquem promover justiça de gênero (SACHETT, CARLOTO e 

MARIANO, 2020). 

Nessa tônica, políticas de combate à pobreza no formato do Bolsa, que centralizam na 

mulher a mediação com o Estado, impõem obrigações para manter o benefício ativo, as quais 

geram efeitos adversos no uso do tempo e na organização da vida das mulheres (GOMES, 2011; 

MARIANO e CARLOTO, 2009; SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020). Ao despender 

mais tempo no cumprimento das contrapartidas e responsabilidades impostas pela ação estatal, 

as mulheres deixam de ter espaço para converter o seu trabalho em mercadoria, que é a única 

forma valorizada nas sociedades capitalistas (CARLOTO e MARIANO, 2012; MARIANO e 

SOUZA, 2020). 

Conforme expressam Mariano e Carloto (2009), as condicionalidades dos programas de 

transferência de renda operam nesse modelo e ampliam as responsabilidades maternas nas 

tarefas do cuidado como contrapartida ao recurso (que no limite, para algumas famílias, o é 

também para subsistência). Nessa linha, Gomes (2011) enfatiza também que a constante 

vigilância das condicionalidades por parte dos gestores locais da assistência social causa uma 

certa coerção sobre as mulheres. Ademais, sem o balanceamento das responsabilidades junto 

aos outros membros da família, haveria uma reafirmação de assimetrias de poder (GOMES, 

2011; MARIANO e SOUZA, 2020). No limite, autoras que dialogam com as teorias feministas 

chamam a atenção para a necessidade de corresponsabilidade dos homens no Bolsa (GOMES, 

2011) e de "desfamiliarização das políticas sociais” (MARINS, 2012; SACHETT, CARLOTO 

e MARIANO, 2020).  

 Assim, o que as feministas argumentam é que programas como o Bolsa Família 

produzem um acúmulo das tarefas domésticas a cargo das mães – que além de titulares diretas 
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são as responsáveis primárias por cumprir “corretamente” as condicionalidades (CARLOTO, 

2020). Nessa configuração, o que se vislumbraria, segundo algumas autoras, é a gestão do 

programa a partir das lógicas tradicionais dos papéis de gênero (MOLYNEUX, 2006; MARINO 

e CARLOTO, 2009; GOMES, 2011; LAVINAS e NICOLL, 2010; FERREIRA e MARIANO, 

2014; CARLOTO, 2020; DELGADO e TAVARES, 2020). Sachett (2020, p. 34) defende que 

as influências do projeto global de priorizar o desenvolvimento humano, deslocou o foco para 

as crianças, o que promove, consequentemente, no modelo familiar hegemônico, a sobrecarga 

doméstica de mulheres. 

 Segundo Gomes (2011) tal panorama se dá a partir das próprias concepções de pobreza 

que o Bolsa Família mobiliza. Para a autora, por um lado, a narrativa oficial que instituiu o 

Bolsa e, continuadamente, o reforça no campo político trata a pobreza como fenômeno 

descontextualizado das relações de gênero e das formas de produzir o social (GOMES, 2011, 

p. 75). Por outro lado, como resultado da pesquisa articulada por Nadú, Simão e Fonseca (2013), 

existe uma possível evidência de ganho de conscientização por parte da mulher beneficiária no 

que tange às relações de gênero, mesmo sem ter os meios para superá-las. 

 A autonomia via consumo seria muito residual (ou marginal) e não deslocaria a mulher 

do papel de “cuidadora”, mas sim o reforçaria (BADUÉ e RIBEIRO, 201866; SACHETT, 

CARLOTO e MARIANO, 2020). Ainda, algumas autoras mencionam casos de acirramento de 

tensões intrafamiliares, que podem ser fatores geradores do aumento de casos de violência 

doméstica (MOLYNEUX, 2008; NADÚ, SIMÃO e FONSECA, 2013; MOREIRA et al., 2016). 

Os resultados encontrados por Moreira et al. (2016) em um estudo econométrico demonstram 

que há um efeito positivo entre o aumento da violência doméstica e o Bolsa Família, pois as 

mulheres com rendimentos inferiores ao de seus maridos antes do programa e que vivem no 

meio rural, possuem um risco maior de sofrerem algum tipo de violência física por parte do 

cônjuge ou ex-cônjuge (MOREIRA et al., 2016, p. 997).   

Ademais, Badué e Ribeiro (2018, p. 5) defendem que existe uma “feminização da 

cidadania” para garantir que as instituições financeiras também se ampliem (e lucrem). A 

focalização nas mulheres seria, portanto, uma escolha política ligada a um fenômeno mais 

amplo do desenvolvimento do capitalismo em sua face neoliberal (FRASER, 2009). Em sua 

análise do consumo das mães beneficiárias, as autoras enfatizam que o ato de comprar 

 
66 As autoras argumentam a favor da existência de um processo de financeirização provocada pelo Programa em 
dois níveis: federal e nacional, dada a provisão que o Programa dá a expansão do sistema bancário tradicional; e 
local, relacionado às beneficiárias que geraria maiores conflitos intrafamiliares em relação ao acesso à crédito e o 
consequente aumento das dívidas (BADUÉ e RIBEIRO, 2018) 



104 
 

“besteirinhas” opera como qualificador de sentimentos ligados a boa ou má maternidade 

(BADUÉ e RIBEIRO, 2018).  

Molyneux (2008) defende que aumentar a autonomia econômica e social das mulheres 

precisa constar como objetivo explícito do Bolsa, para que assim sejam delimitadas estratégias 

mais incisivas e claras para alcançá-la, inclusive com o estabelecimento de instrumentos de 

mensuração, avaliação e monitoramento. Isso porque as mulheres necessitam de meios reais 

para desenvolver suas capacidades e se autonomizar no mercado de trabalho e nas próprias 

relações de gênero (GOMES, 2011, p. 78). A adoção de programas complementares e de 

integrações entre esferas da assistência é um caminho defendido por tais autoras para reduzir a 

pobreza sem reforçar desigualdades de gênero (GOMES, 2011; LAVINAS e NICOLL, 2010; 

MARIANO e CARLOTO, 2010; PASSOS e WALTENBERG, 2016).  

Ao adotar um recorte interseccional para analisar os fenômenos sociais no Brasil e, 

sendo a pobreza não só generificada, mas também racializada (ABRAMO, 2004), é importante 

investigar os aspectos diferenciais da inserção das mulheres negras no Bolsa Família 

(CARLOTO, 2013). Essas últimas vivenciam a vulnerabilidade social da situação de pobreza 

em patamares distintos das mulheres brancas e, por isso, no caso do programa, tendem a avaliá-

lo de forma mais positiva (CARLOTO, 2013).  

Já Delgado e Tavares (2020) realizam um estudo com mulheres negras beneficiárias em 

Salvador e analisam as suas narrativas sobre a política. Para as autoras, “as histórias 

reconstroem uma fábrica social densa em que a violência é reproduzida de forma 

intergeracional entre mulheres negras pobres, com exploração do seu trabalho, apropriação do 

tempo para o cuidado e formação de solidariedade e redes de assistência mútua” (DELGADO 

e TAVARES, 2020, p. 57, tradução nossa). Esses laços sociais são construídos dentro das 

famílias, entre mães, avós e filhas que se ajudam. O significado do programa na voz das 

entrevistadas está relacionado a uma “ajuda”, na qual elas são gratas, mas não é capaz de 

produzir efeitos reais nas suas lutas diárias por sobrevivência (DELGADO e TAVARES, 2020, 

p. 72). Ainda, diagnostica-se uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mesmo 

informal, o que opera como uma barreira para efetiva constituição da autonomia dessas 

mulheres. 

Os estudos feministas sobre o Bolsa Família parecem ter em comum a centralidade na 

narrativa das mulheres beneficiárias (enquanto método de pesquisa), além da mobilização da 

ideia de relações assimétricas de gênero como cerne do debate. Marins (2012) chama a atenção 

para o fato de que considerar a mulher como o único objeto de pesquisa para compreender as 
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relações de gênero no contexto do Bolsa é metodologicamente incompatível com o próprio 

conceito sociológico, haja vista que os homens também estão envolvidos nessa relação. Ao 

entrevistar casais beneficiários, o autor argumenta que:  

A relação de gênero se apresenta estratificada, à medida em que há uma atribuição 
total do benefício à mulher enquanto ser capaz de distribuir o recurso à família, e, 
sobretudo, de investir nas crianças mais que nela mesma. O marido então seria um 
coadjuvante que assiste à mulher administrar um dinheiro que não foi ele que colheu 
(MARINS, 2012, p. 331) 

 Nesse sentido, Marins (2012) incrementa as discussões da literatura feminista sobre o 

tema e enfatiza ainda que o os homens nem sequer têm conhecimento do valor recebido, das 

condicionalidades exigidas e de outras disposições do Bolsa. Tal resultado vai ao encontro do 

trabalho de Nadú, Simões e Fonseca (2013) que também entrevistaram casais beneficiários e 

diagnosticaram que a titularidade feminina funciona também como forma do companheiro se 

“ausentar” das responsabilidades financeiras e parentais do lar.  

 O estudo de Marins (2017) sobre as dinâmicas de distinção social que se produzem entre 

famílias beneficiárias e não beneficiárias contribui para esse debate à medida que diagnostica 

que o gênero opera como uma das principais lógicas para distinguir os “bons pobres” (“boas 

mães”) e “maus pobres” (“más mães”). Os homens aparecem aqui como distantes do benefício, 

já que é uma “ajuda para a mulher” e “torna mais visível o fracasso do homem provedor” 

(MARINS, 2017, p. 239). Em sua pesquisa de campo, o autor constatou, por um lado, que as 

mulheres que não investem nas crianças e em gastos domésticos são vistas como “egoístas” e 

“não merecedoras”. Assim, ao operar fora da lógica “familista” do Bolsa, as mulheres são 

desqualificadas socialmente por seus pares. Por outro lado, a realidade demonstra um 

movimento de sociabilidade e interação entre as beneficiárias, que vão juntas à Caixa, ao posto 

de saúde, ao mercado e passam a se ver como “iguais”. Tal visão se calcifica dentro da matriz 

moral que divide um “nós” (beneficiárias) e “elas” (não beneficiárias). Essa legitimação passa 

também por julgamentos morais dos assistentes sociais e agentes do governo que 

operacionalizam a política (MARINS, 2017). 

Em suma, o que se pode evidenciar é que esse protagonismo feminino na gestão do 

Bolsa se materializa quase como uma “faca de dois gumes”: por um lado, há um certo aumento 

da tomada de decisão da mulher nas despesas familiares e consequentemente transformações 

na sensação de independência e até mesmo na cidadania; e por outro, a concentração de todas 

as “tarefas” e “responsabilidades” que advêm do Programa na mão das mulheres promove uma 

naturalização dos papéis tradicionalmente ocupados por essas. Em termos empíricos, mais 

importante que pender “a balança” para um dos lados dessa equação, é o exercício de 



106 
 

compreender as complexidades relacionadas à participação das mulheres na política (PIRES, 

2012, p. 159). Mais expressivamente, o Bolsa não pode se furtar à crítica feminista, mas 

enquanto estudiosas desse campo, ficar apertando “apenas essa única tecla” parece simplista e 

não contribui de fato para uma avaliação prognóstica em termos da gestão da política e seus 

alcances na população-alvo. 

 De fato, é preciso estar atenta a como as relações de gênero produzem efeitos difusos 

sobre a vida de mulheres beneficiárias. As avaliações variam em tons positivos, neutros ou 

negativos a depender de como os conceitos são mobilizados pela literatura – em especial a ideia 

de autonomia, liberdade, emancipação e laços sociais (mobilizado no presente estudo) – e 

também da metodologia empregada (BARTHOLO, PASSOS e FONTOURA, 2017). Assim, as 

percepções sobre os efeitos do Programa na vida das mulheres podem ser distintas (PASSOS e 

WALTENBERG, 2016, p. 533). O que se deve ter em mente, portanto, é a definição de qual 

caminho teórico-analítico está sendo percorrido para tentar compreender o fenômeno. 
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5. MÉTODO DE PESQUISA 
Passei muito tempo procurando [...] 

Com que palavras seria possível transmitir o que escuto?  
Procurava um gênero que respondesse à 

forma como vejo o mundo, como se estruturam 
meus olhos, meus ouvidos.  

[...] Sou uma historiadora da alma.  

   Svetlana Aleksiévitch67  
5.1 Base epistemológica  

Os estudos do campo das Ciências Sociais – sobretudo da Sociologia, Filosofia, 

História, Economia e Ciência Política – exigem que as pesquisadoras definam, de antemão, seus 

posicionamentos epistemológicos68, uma vez que estes balizam o “caminho” empreendido para 

construção do conhecimento sobre determinado fenômeno social (GASPARINI, 2020). Na 

presente pesquisa lança-se mão da perspectiva social-construtivista (ou interpretativa, como 

também denominada pela literatura), a qual considera a realidade enquanto social, cultural, 

histórica e geograficamente constituída (KIM, 2001). Nesta concepção, o mundo e a “verdade” 

não podem ser apreciados de forma apartada das interpretações que as pessoas fazem deles 

(MAY, 2004, p. 26). Assim, cabe à pesquisadora produzir uma espécie de “explicação da 

explicação” (BOURDIEU, 1983) sobre o mundo social que observa, reduzido à representação 

e percepção daqueles homens e mulheres situados na realidade que os circunscreve (MAY, 

2004). O paradigma social-construtivista também posiciona a pesquisadora como co-

construtora ativa dos resultados (GEMIGNANI, 2014), que, no limite, são frutos finais do 

processo de interação entre ela e as participantes da pesquisa (Gasparini, 2020), a partir de 

símbolos e significados compartilhados (POZZEBON e PETRINI, 2013). A negociação 

relacional da interpretação do mundo das participantes da pesquisa é um caráter importante 

desse tipo de paradigma epistemológico (CRESWELL e POTH, 2016, p. 21).  

Embora os estudos construtivistas busquem primordialmente produzir investigações 

profundas sobre como uma realidade social específica e complexa é construída, há espaço 

nesses esforços para recortes sensíveis às relações de poder e, portanto, ancorados em 

paradigmas críticos (POZZEBON e PETRINI, 2013, p.3). Nessa linha, é possível encontrar 

subsídios teórico-analíticos na denominada sociologia relacional, a qual busca investigar a vida 

 
67 Trecho da Introdução do livro “A Guerra não tem rosto de mulher” 
68 A epistemologia diz respeito a teoria do conhecimento e define como o sujeito e objeto se relacionam em meio 
ao processo de produção científica. Conforme informa Gasparini (2020, p. 17), “o termo epistéme é compreendido 
enquanto um processo de pensamento elevado do intelecto, teorético, e que se ocupa daquilo que seria o verdadeiro 
conhecimento, cuja característica especulativa se diferenciava do significado atribuído ao saber técnico, ou a 
téchne” 
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social a partir do estudo das relações sociais, vistas enquanto processos construídos de 

interações e ações (POWELL e DÉPELTEAU, 2014). Isso porque as pessoas estão embebidas 

em relações de interdependência com outros e, portanto, não podem ser entendidas enquanto 

sujeitos de ação social fora de seus contextos relacionais (Ibidem, p. 2). Tal abordagem busca 

superar o dilema “estrutura-agência”, caro às Ciências Sociais desde pelo menos o século XIX 

com os estudos de Hegel, Marx, Weber e Durkheim, pois considera que as formações sociais 

(estruturas, sistemas, discursos etc.) são sobretudo fruto de relações entre pessoas 

interdependentes (POWELL e DÉPELTEAU, 2014).  

Nesta seara, os estudos feministas desempenham um papel importante, uma vez que 

criticam diversas dicotomias do pensamento-ocidental moderno como “natureza/cultura”, 

“mente/corpo”, “emoção/razão”, “público/privado”, “produtivo/reprodutivo”, além das 

premissas que balizam a ideia de individualismo e sujeito universal (REDSHAW, 2014, p. 13). 

A denominada epistemologia feminista, que é constituída por múltiplas correntes internas, 

busca quebrar justamente paradigmas da modernidade branca, europeia e masculina, ao lançar 

luz sobre experiências e perspectivas de grupos historicamente excluídos, no caso, as mulheres 

em geral e as mulheres não-brancas, em particular (REDSHAW, 2014; RAGO, 1998; COSTA, 

BARROSO e SARTI, 2019). Mais do que isso, esta forma de fazer ciência desafia modelos 

hierárquicos de objetividade e neutralidade, presentes principalmente na abordagem 

hegemônica positivista (RAGO, 1998; HARAWAY, 1995; MATOS, 2008). Ademais, boa 

parte das abordagens feministas compartilha métodos, hipóteses e procedimentos de 

investigação com pesquisa sociológica relacional, e com a pesquisa social, em geral, 

introduzindo um olhar aguçado ao seu principal objeto de estudo: as relações sociais de gênero 

(SCAVONE, 2008; COSTA, BARROSO e SARTI, 2019).  

Este fazer científico ancorado nas discussões feministas pretende fazer avançar 

politicamente a discussão sobre sujeito e agenciamento das mulheres (MATOS, 2008, p. 351), 

superando a ideia de um conhecimento pautado por padrões universais e hegemônicos do 

campo científico (como é o caso do positivismo). Ainda, existem suposições não-examinadas 

sobre as mulheres por parte dessa ciência masculina que edificam as interpretações dos papéis 

e relações sociais que elas têm na sociedade (MAY, 2004, p. 14). Nesta dissertação, o emprego 

do artigo feminino como artifício de linguagem neutra aqui realizado é condizente com a 

abordagem feminista. 

Nas discussões sobre o conceito de autonomia, central na presente investigação, as 

críticas feministas introduziram a abordagem relacional enquanto uma alternativa teórico-
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analítica a visões atomísticas do indivíduo (MACKENZIE e STOLJAR, 2000). Assim, as 

experiências das mulheres se constituem baseadas em um “self-in-relation” (eu-em-relação), 

diferentemente dos homens, que negariam as suas conexões relacionais e preferem se 

posicionar enquanto “independentes” (CHODOROW, 1998; REDSHAW, 2014). Parte-se do 

pressuposto que não só o gênero, mas as posições de classe e a identidade de raça são 

organizadores de todas as relações sociais e percepções das pessoas sobre si e sobre o mundo 

(GONZÁLEZ, 1984; KERGOAT, 2010; HIRATA, 2014; BIROLI, 2018; PATAI, 2010; 

AKOTIRENE, 2019). As relações sociais de gênero, raça e classe são consubstanciais (isto é, 

imbricadas) em um nó incapaz de ser desatado, e reproduzem-se mutuamente, sem ser possível 

hierarquizá-las (HIRATA, 2014; KERGOAT, 2010; AKOTIRENE, 2019; HOOKS, 1981). O 

pensamento interseccional, que se constrói a partir do movimento negro e feminista, lança luz 

sobre uma criticidade para “compreender a fluidez das identidades subalternas impostas a 

preconceitos, subordinações de gênero, de classe e raça e às opressões estruturantes da matriz 

colonial (e capitalista) moderna da qual saem” (AKOTIRENE, 2019, p. 37-38). 

Tendo isso em vista, a presente investigação está situada no campo epistêmico do social-

construtivismo, a partir do qual foram definidos os instrumentos de coleta e análise de dados, 

mas abre espaço para um diálogo, sobretudo no enquadramento teórico apresentado nos 

capítulos anteriores, com perspectivas críticas, em especial as abordagens feministas. Nas 

próximas subseções deste capítulo, busca-se apresentar com transparência as escolhas tomadas 

em termos de procedimentos metodológicos, incluindo as limitações encontradas ao longo 

desse percurso. Isso, porque “o problema” do método diz respeito a como guardar coerência 

em todo o processo de interação entre as estratégias de pesquisa adotadas, conectar quadros 

teóricos e uso/análise dos materiais empíricos e, por fim, refletir sobre questões éticas e políticas 

(POZZEBON e PETRINI, 2013, p. 4). 

 
5.2 Natureza da pesquisa 
 A presente pesquisa, ancorada nas premissas epistemológicas apresentadas acima, 

possui caráter qualitativo e social (MAY, 2004; CRESWELL e POTH, 2016; GODOY et al., 

2020). Esse tipo de abordagem parte da ideia de que “investigar é uma forma de relatar o mundo 

e a pesquisa social é tanto um produto social para relatar quanto um produtor de relatos; uma 

maneira de contar – e produzir - o mundo” (SPINK, 2003, p. 26). Assim, palavras, frases e 

constructos de sentido são os substratos da coleta e análise de dados – o que vai ao encontro da 

acepção de que a realidade social é constantemente construída e transformada pelas 

interpretações produzidas sobre ela (BRYMAN, 2016, p. 36). Em meio às diversas tipologias 
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de estudos qualitativos, a abordagem narrativa se destaca como uma das possibilidades de 

enquadramento metodológico (LANGLEY, 1999; CRESWELL e POTH, 2016), sendo adotada 

aqui tanto na coleta como na análise dos dados (como será visto de forma mais aprofundada 

nas próximas subseções). 

Em primeiro lugar, tal escolha se justifica pela ideia de que todas as pessoas possuem 

histórias relevantes para contar sobre suas experiências de vida (PATAI, 2010; CRESWELL e 

POTH, 2016; LANGLEY, 1999; DUMAY, 2011). Nessa linha, a visão das próprias mulheres 

pobres sobre sua situação deve ser concebida, per se, enquanto unidade de análise, conforme 

destacam autores que estudam a pobreza urbana (PIZZIO, 2010; NARAYA et al., 2000; 

HUNTER e SUGIYAMA, 2014; BOURDIEU et al., 2017). Mais do que isso, segundo Hunter 

e Sugiyama (2014, p. 829) é essencial prestar atenção para as histórias das pessoas e estar 

interessado em compreender os corações e mentes das beneficiárias de políticas sociais, 

especialmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

 Em segundo lugar, Muylaert et al. (2014) pontuam que a narrativa é um instrumento 

para "contar histórias" sobre representações e interpretações do mundo, em um determinado 

contexto histórico e social. Essas histórias abordam questões referentes às interações entre 

grupos e pessoas – o que dialoga com a perspectiva relacional adotada. Ainda, é preciso reiterar 

que as entrevistas narrativas estão ancoradas no paradigma científico construtivista 

(GEMIGNANI, 2014; BRYMAN, 2016). 

A história oral, originalmente conduzida pelos estudos historiográficos, é um tipo de 

metodologia que faz parte do rol das possibilidades do estudo qualitativo baseado na abordagem 

narrativa (CRESWELL e POTH, 2016, p. 54). No Brasil, a metodologia foi introduzida em 

meados dos anos 70 por meio do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV) (MEIHY, 2000; 

FERREIRA, 1998). Desde então, a instituição possui o maior acervo de entrevistas do país e 

tem como pressuposto instrumental e metodológico a pesquisa em História Política, com 

destaque ao esforço de documentar narrativas de “personagens ilustres” (MEIHY, 2000; 

FERREIRA, 1998; FIORUCCI, 2010). Os trabalhos do CPDOC usualmente são constituídos 

de transcrição bruta das entrevistas como estratégia de documentação sem a supressão das 

perguntas da entrevistadora e consolidação dos relatos em narrativas. Em 2001, o Núcleo de 

Estudos em História Oral (NEHO) é fundado na Universidade de São Paulo (USP) com o intuito 

de expandir a metodologia para os campos da História Social e História Pública, além de 

introduzir a prerrogativa da oralidade de “grupos subalternos” (MEIHY, 2006). Uma 
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preocupação do NEHO é a realização da história do tempo presente (MEIHY, 2000) e, 

diferentemente da tradição geveniana, a consolidação de narrativas fluidas é um marco da 

história oral uspiana (SANTOS, 1996). 

No país, as práticas de história oral são diversas e interdisciplinares (FIGUEIREDO, 

1998, 2015; MEIHY, 2006; FIORUCCI, 2010). Nesta dissertação, optou-se por seguir a 

tradição do grupo de estudos da USP, que reconhece a prerrogativa militante (e feminista) da 

pesquisa social (MEIHY, 2006, 2010; SANTOS, 1996; ROVAI, 2017). Nessa visão, o papel da 

pesquisadora está inexoravelmente atrelado ao seu posicionamento político, experiências de 

vida e visões de mundo (EVANGELISTA, 2019, p. 125). Além disso, a presente investigação 

está mais ligada à pesquisa social e ao campo da História Social, que busca olhar para as atrizes 

que ocupam o lugar “de baixo” da sociedade. Para o historiador João Carlos Sebe Meihy (2010, 

p. 199) existe uma potência, associada a esse tipo de método, para construção de argumentos 

para a formulação (ou análise) de políticas públicas, sempre como apoio à ação, não como 

matéria independente do que se analisa. Para este autor, compreender é transformar a realidade, 

o que requer um compromisso social como princípio, meio e fim da história oral.  

Neste ponto, a sua instrumentalização exige que se considerem os fatores ocultos, as 

lacunas, contradições e as subjetividades da trama da narradora (MEIHY, 2010, p. 197; 

GEMIGNANI, 2014). A história oral é uma tendência nos estudos da História, mas expande-se 

como um lócus interdisciplinar (MEIHY, 2006), colocando em cena a vida cotidiana, o popular 

e as mulheres e homens comuns (SANTOS, 1996). Nessa linha, a história oral de vida, maneira 

mais particular e pessoal de registrar experiências (SANTOS, 1996; MEIHY, 2006, 2010), 

materializa-se como um dos principais recursos instrumentais para compreender como se 

configuram os laços sociais de mulheres beneficiárias do Bolsa Família e se estes são alterados 

após a inserção delas na política. O principal alvo de interesse é justamente aquilo que foi 

lembrado, resgatado pela memória da narradora, escolhido para ser comunicado à 

entrevistadora. 

Conforme explicitado anteriormente, a presente pesquisa configura-se sobretudo como 

uma tentativa de interpretar a confluência de narrativas de mulheres sobre suas relações 

(familiares, sociais, amorosas, de amizade, de companheirismo etc.), em um contexto de 

extrema vulnerabilidade social e diante do acesso ao Bolsa Família. A historiografia feminista 

nos informa que as mulheres, principalmente das classes sociais mais baixas, muitas vezes não-

brancas, nunca estiveram ausentes da História nem excluída dela, mas foram silenciadas por 

tensões e apagamentos que as desiguais relações de classe, de raça e de gênero reproduzem 
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(ROVAI, 2017, p. 7). Esse fenômeno é denominado como “uma presença quase ausência” nos 

estudos sobre mulheres no Brasil (COSTA, BARROSO e SARTI, 2019). O uso instrumental 

da história oral como alternativa metodológica pressupõe que elas são sujeitas históricas e 

também de suas histórias (isto é, de suas próprias vidas). Mais do que isso, a literatura aponta 

para a existência de imbricações entre o processo de democratização e as múltiplas memórias 

individuais e coletivas em construção, sendo o seu reconhecimento condição básica para plena 

efetivação da cidadania (SALVATICI, 2005, p. 36).  

É justamente neste ponto que os feminismos encontram a história oral (PATAI, 2010), 

pois há espaço para revelar que o político faz parte do cotidiano, rompendo com a visão 

dicotômica entre mundo masculino (público) e mundo das mulheres (privado) (ROVAI, 2013, 

p. 113; BIROLI e MIGUEL, 2015). Nessa linha, a historiadora Michelle Perrot, expoente da 

história oral de mulheres, versa sobre a existência de “outras histórias”: 

As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a 
dominacão, por reais que sejam, não bastam para contar sua história. Elas 
estão presentes aqui e além. Elas são diferentes. Elas se afirmam por outras 
palavras, outros gestos. Na cidade, na própria fábrica, elas têm outras práticas 
cotidianas, formas concretas de resistência – à hierarquia, à disciplina – que 
derrotam a racionalidade do poder, enxertadas sobre uso próprio do tempo e 
do espaço. Elas traçam um caminho que é preciso reencontrar. Uma história 
outra. Uma outra história (PERROT, 2006, p. 212, grifo nosso) 

 Para esta autora, no teatro da memória, as mulheres são como sombras tênues, o que 

coloca o desenvolvimento tardio da história oral como uma conquista do próprio movimento 

feminista. A oralidade feminina é, no limite, um espaço em que se constrói, continuamente, 

uma comunidade de narradoras e escutadoras (PATAI, 2010), cheia de múltiplas experiências 

e diversas relações sociais para além da esfera doméstica e privada. Isso porque a existência da 

história oral preconiza a intervenção de uma entrevistadora, que escuta a partir de uma relação 

pautada na fala e na abertura da narradora e posteriormente apresenta os relatos colhidos 

(PATAI, 2010; MEIHY, 2006).  

As entrevistas com as beneficiárias do Bolsa Família foram gravadas e transcritas 

integralmente e o resultado exposto neste trabalho deve ser compreendido como um ponto de 

conexão entre duas subjetividades – a minha, enquanto pesquisadora e ouvinte, e a delas, 

sujeitas diretas de suas próprias histórias. As narrativas funcionarão como explicações do 

fenômeno estudado, pois envolvem a reconstrução da experiência das pessoas em relação ao 

meio social em que elas se encontram (CLANDININ e ROSIEK, 2007). Mais uma vez, deve-

se ter em mente que as entrevistadas podem ocultar ou salientar distintos pontos de suas vidas, 

que fogem a minha captura (SANTOS, 1996). Bourdieu et al. (2017, p. 9) destacam esse 
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sentimento de “inquietação no momento de tornar públicas, conversas privadas, confidências 

recolhidas numa relação de confiança que só se pode estabelecer na relação entre duas pessoas”. 

Tendo isso em vista, é importante expor o quadro sobre como as entrevistas com as beneficiárias 

foram conduzidas, em quais contextos, circunstâncias e restrições. Mais do que isso, para além 

da “voz das beneficiárias”, outros instrumentos de coleta de dados foram utilizados a fim de 

tecer um quadro amplo do fenômeno analisado (e neste caso, levaram-se em conta as narrativas 

do Governo Federal e de assistentes sociais que trabalham nos territórios selecionados para o 

estudo de caso). 

 
5.3 Coleta dos dados 

a) Instrumentos de coleta 

Os estudos de caráter qualitativo tendem a combinar diversos tipos de instrumentos de 

coleta a fim de permitir uma triangulação das fontes de dados e, assim, capturar a realidade a 

partir da justaposição de interpretações dos diversos atores sociais (CRESWELL e MILLER, 

2000). Nesse sentido, o quadro abaixo (Quadro 3) sintetiza esse esforço de triangular as fontes 

de dados (GIL, 2008; LANGLEY, 1999)69.  

 

Quadro 2. Instrumentos de coleta de dados 

Análise 
documental 

Informes e publicações oficiais sobre as mulheres beneficiárias do 
Bolsa Família, produzidas pelo Ministério da Cidadania e outros 
órgãos de pesquisa aplicada governamental (IPEA, por exemplo) 

Entrevistas com 
roteiro 

semiestruturado 

Treze mulheres beneficiárias do Bolsa Família (titulares do 
benefício), seis moradoras do bairro do Alemoa e sete do Dique Vila 

Gilda, ambos localizados no município de Santos (SP) 
 

Três assistentes sociais, duas do CRAS Alemoa e um do CRAS 
Rádio Clube (este último atende o Dique Vila Gilda) 

Manutenção de 
cadernos de 

campo 

Registro de conversas formais e informais tal como de situações 
vividas e de sentidos capturados durante a observação e diálogos em 

campo 

Fonte: Elaboração própria 
 

Os documentos e produções oficiais do Ministério da Cidadania (antigo 

Desenvolvimento Social) são importantes fontes para capturar outras visões (LANGLEY, 

1999) sobre a vida cotidiana das famílias beneficiárias do Bolsa Família e, mais ainda, 

identificar a narrativa do Governo Federal sobre as mulheres e as relações (sociais) de gênero. 

 
69 A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 
(CEPH) da Fundação Getulio Vargas (FGV), com parecer emitido em outubro de 2020. 
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Assim, a análise documental suplementa o esforço do levantamento bibliográfico de estudos 

que também buscaram compreender a situação de mulheres beneficiárias em sua vida cotidiana 

após a inserção no Programa.  

Em relação às dezesseis entrevistas, é importante salientar que elas formam os insumos 

chave para tratar da questão da autonomia, laços sociais e pobreza na presente dissertação. A 

condução de treze interações com mulheres beneficiárias do programa se baseou em de um 

roteiro semiestruturado de perguntas (Anexo I), a fim de capturar aspectos de comparabilidade 

entre as histórias de vida coletadas (MAY, 2004). As questões foram baseadas no esforço 

realizado por Suárez e Libardoni (2007), que dedicam uma parte de sua pesquisa à investigação 

das dinâmicas relacionais (e de gênero) das mulheres beneficiárias do Bolsa Família. As 

pesquisas de Rego e Pinzani (2014) e Delgado e Tavares (2020) também lançam mão da análise 

de narrativas para discutir as relações de gênero e autonomia entre as beneficiárias do Bolsa. 

Ademais, o estudo de Santos (1986) sobre a história oral de seis mulheres periféricas na Baixada 

Santista nos anos 1990 também foi fonte de inspiração metodológica, principalmente no que 

tange à organização da exposição dos dados. Não menos importante, os trabalhos seminais de 

Naraya et al (2000), Bourdieu et al. (2017) e Jessé de Souza et al. (2009) também expõem 

pontos de vistas das pessoas sobre a situação de miséria e pobreza que vivem70.  

No momento da entrevista, uma certa flexibilidade e abertura para tomada de novos 

rumos foi mantida enquanto horizonte de ação, mas o roteiro de perguntas permitiu não só 

coletar dados cruciais (como tempo de inserção no Programa, raça, idade, tempo de moradia no 

bairro) como também organizou aspectos centrais das conversas, que duraram em média, 40 

minutos. O estabelecimento de uma relação amigável foi essencial para o entendimento e 

abertura por parte das entrevistadas (PATAI, 2010, p. 77). A abordagem com as mulheres se 

deu a partir da explicação simples das minhas intenções e, com o aceite para entrevista, o Termo 

de Consentimento foi lido em voz alta e acordado pelas participantes. Todas as conversas foram 

gravadas e posteriormente transcritas, porém, diversas interações com as entrevistadas e com 

outras moradoras do local fora deste momento “oficial” também compõem o mosaico do campo 

(sendo registrados nos cadernos de campo a posteriori).  

O contexto de entrevista variou, sendo feito dentro das residências das entrevistadas ou 

na porta de suas casas e, em alguns casos, na rua. As diversas interrupções marcam também 

esses diálogos, sendo a ocasião para narrar sua história, conforme Patai (2010, p. 25) constatou 

 
70 Enquanto Bourdieu et al. (2017) optaram por expor as entrevistas na íntegra, isto é, em seu formato de 
transcrição, Souza et al. (2009) utilizou procedimentos de condensação das entrevistas e criação de uma narrativa 
única para expressar a realidade de diversas pessoas entrevistadas. 
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em seu estudo com 60 mulheres-comuns brasileiras, “mais um luxo [a] que as mulheres pobres 

tinham acesso limitado”. Ao seguir diretrizes da epistemologia feminista, é preciso expor que 

a diferença de classe (e em alguns momentos de raça) delimita-se como uma distância entre 

pesquisadora e pesquisada, que faz a primeira se parecer (e muitas vezes é) uma pessoa 

poderosa, do ponto de vista da entrevistada (PATAI, 2010)71. O hiato nos níveis de escolaridade 

também nos separa. Como mulher, pesquisadora, santista, o gênero e a conterraneidade 

conectam a minha experiência à das entrevistadas, que me deram conselhos sobre homens, 

casamentos, juventude e a maternidade. Assim, há algo sendo compartilhado, e, portanto, apesar 

de todas as diferenças, há proximidade. No entanto, como mulher branca, de classe média, 

moradora do Boqueirão, se o gênero era um espaço de conectividade, a raça e a classe 

continuadamente nos separaram (uma constante lembrança no ar) e, portanto, a descrição dessas 

mulheres por raça e local de moradia (Quadro 04 abaixo) importa para os resultados que este 

trabalho apresenta. 

Nas pesquisas qualitativas, o universo amostral não precisa ser muito grande para 

construção de narrativas válidas (CRESWELL e POTH, 2016; DUMAY, 2011). A seleção das 

entrevistadas foi feita a partir do estabelecimento de alguns critérios (idade, território, tempo 

de inserção no Bolsa, raça, estado civil e há quanto tempo está no respectivo bairro) a fim de 

garantir uma certa diversidade e validade dos dados (STAKE, 1998). O acesso a cada uma delas 

foi possível por contatos prévios no bairro que desembocaram em uma estratégia de “bola de 

neve”, incluindo a abordagem de potenciais mulheres beneficiárias nos becos ou na porta de 

duas casas. 

No mais, a ampliação dessa amostra (de treze entrevistadas) foi impedida pelas 

limitações impostas pela pandemia de COVID-19, uma vez que a ida a campo só foi possível 

com a redução drástica dos casos de contaminação e óbitos na Baixada Santista no fim de 

outubro e meados de novembro de 202072. Na apresentação dos resultados, foi assegurado o 

anonimato e a proteção das identidades (das mulheres, de suas/seus filhas/os, maridos, mães, 

sogras etc.), a partir da adoção de pseudônimos. A confidencialidade de informações que 

poderiam colocá-las em risco também foi mantida. As histórias são situadas histórica e 

 
71 Para a autora, é preciso ter cuidado para não reproduzirmos, nestas interações, o paradigma social dominante, 
que é constantemente afirmado pela nossa postura e nossos corpos. 
72 A articulação de campo foi realizada ao longo do mês de setembro, com o monitoramento da situação da 
pandemia pelos dados epidemiológicos. Uma quarentena rigorosa foi realizada 15 dias antes da primeira ida a 
campo, tal como depois. Nos dias de realização das entrevistas, os procedimentos de segurança foram adotados, 
com o uso de máscaras, manutenção de distanciamento de pelo menos dois metros, constante higienização das 
mãos com álcool em gel e também a ausência de contato físico com as entrevistadas. 
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geograficamente em dois territórios selecionados (Dique Vila Gilda e Alemoa), configurando-

se, assim, como um estudo de caso instrumental (LANGLEY, 1999; STAKE, 1998)73. As 

diretrizes que levaram à escolha desses dois bairros vulneráveis no município de Santos (SP) 

serão aprofundadas no próximo subitem, junto às respectivas contextualizações 

sociodemográficas. 

Em concomitância, foram realizadas entrevistas remotas (por telefone) com três 

assistentes sociais que atuam nos CRAS Alemoa (duas delas) e Rádio Clube (um).  Esses são 

serviços que as mulheres entrevistadas frequentam; as profissionais acompanham diversas 

famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Bolsa, sendo a principal interlocutora a 

mulher (mãe). A realização tardia das entrevistas com essas burocratas se deu por conta de um 

atraso de cerca de seis meses na liberação do ofício da Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SEDES), o que explica o descompasso temporal em relação às conversas realizadas com as 

beneficiárias. Os procedimentos de gravação, transcrição e garantia de anonimato também 

foram cumpridos no caso das assistentes sociais. A visão delas é importante para compor um 

quadro holístico sobre as dinâmicas relacionais das mulheres beneficiárias do Bolsa Família, 

principalmente aquelas estabelecidas a partir dos seus respectivos territórios de residência. Com 

a liberação da pesquisa, avaliada em seus pormenores pelo gabinete da SEDES, as entrevistas 

com as assistentes sociais foram conduzidas a partir de um roteiro semiestruturado de perguntas 

(Anexo II), baseado no trabalho de Moreira et al. (2012). As três assistentes entrevistadas 

representam o total de profissionais da assistência social que atendem diretamente as famílias 

em ambos os territórios.  

O Quadro 3 sintetiza as características das mulheres entrevistadas, sendo possível 

observar uma maioria de mulheres negras (70% autodeclaradas pretas e pardas contra 30% de 

mulheres brancas). Este dado vai ao encontro da estimativa nacional de que 68% das 

beneficiárias do Bolsa são mulheres negras (ONU Mulheres, 2016) e de outros estudos que 

diagnosticaram um cenário semelhante (CARLOTO, 2013; DELGADO e TAVARES, 2020; 

Ibase, 2008). Ainda, nove das treze entrevistadas são mulheres casadas e a maioria é 

conterrânea de Santos (ou São Vicente, município vizinho). Em relação ao perfil etário, quatro 

das treze entrevistadas têm entre 20 e 30 anos, cinco entre 30 e 40 anos, duas entre 40 e 50 e as 

últimas duas possuem mais de 60 anos. 

 
73 O estudo de caso qualitativo diz respeito à análise empírica de um fenômeno social a partir de um caso particular, 
tendo em vista o contexto cultural, político, social e histórico em que se insere (STAKE, 1998). O tipo de estudo 
de caso aqui empregado possui caráter instrumental, à medida que busca gerar novos insights sobre uma 
problemática social (Ibidem, p. 445).  
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Já o Quadro 4 apresenta uma síntese das características das assistentes sociais 

entrevistadas, sendo este o contingente total de profissionais atualmente ativas no CRAS 

Alemoa (duas assistentes) e no Rádio Clube (que atende o Dique Vila Gilda e conta apenas com 

um assistente). Mais uma vez, cumpre salientar que estas entrevistas foram conduzidas com o 

intuito não só de triangular as fontes de dados, mas também de promover um debate mais amplo 

(pela visão de trabalhadoras que atendem muitas famílias diariamente nos territórios 

selecionados) sobre os laços sociais e autonomia das mulheres beneficiárias. 
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Quadro 3. Perfil das entrevistadas (Mulheres beneficiárias do Bolsa Família) 

Pseudônimo Características74 Bairro Data e duração 
Thaís Mulher branca, 31 anos, solteira, nascida 

em São Paulo, possui um filho de 12 anos 
e recebe o Bolsa há dois anos 

Alemoa 23/10/2020 
45 minutos 

Maria Paula Mulher branca, 40 anos, casada, viúva, 
nascida no Alemoa, possui cinco filhas e 

recebe o Bolsa há sete anos 

Alemoa 23/10/2020 
48 minutos 

Ana Mulher parda, 21 anos, casada, nascida 
em São Vicente, possui um filho de um 

ano e meio e recebe o Bolsa desde o 
início da gravidez 

Vila Gilda 14/10/2020 
52 minutos 

Luísa Mulher preta, 61 anos, solteira, migrante 
nordestina, possui cinco filhos e recebe o 
Bolsa há seis anos (é mãe de Graziella) 

Alemoa 24/10/2020 
30 minutos 

Graziella Mulher branca, 33 anos, casada (marido 
preso), nascida no Pará, possui três filhos 

e recebe o Bolsa há seis anos (filha de 
Luísa) 

Alemoa 24/10/2020 
35 minutos 

Nicole Mulher negra, 22 anos, casada, possui um 
filho de dois anos e recebe o Bolsa desde 

pequena (transferência do cadastro do 
falecido pai) 

Vila Gilda 14/10/2020 
35 minutos 

Josefa Mulher negra, 61 anos, migrante 
nordestina, viúva, possui cinco filhos e 

recebe o Bolsa há 12 anos 

Vila Gilda 13/10/2020 
55 minutos 

Nice Mulher branca, 33 anos, solteira, 
migrante nordestina, possui sete filhos e 

recebe o Bolsa há 5 anos 

Vila Gilda 14/10/2020 
57 minutos 

Juliana Mulher negra, 26 anos, casada, nascida 
em Santos, possui três filhos e recebe o 

Bolsa há 6 anos 

Alemoa 24/10/2020 
38 minutos 

Adriana* Mulher parda, 29 anos, casada, nascida 
em Santos, possui dois filhos e recebe o 

Bolsa há 3 anos 

Vila Gilda 22/10/2020 
25 minutos 

Carolina Mulher parda, 48 anos, casada, nascida 
em Santos, possui 6 filhos e recebe o 

Bolsa há mais de 10 anos 

Vila Gilda 22/10/2020 
52 minutos 

Karina Mulher negra, 32 anos, casada, nascida 
em São Vicente, possui três filhos e 

recebe o Bolsa há 13 anos 

Vila Gilda 30/10/2020 
47 minutos 

 
Alice* Mulher negra, 35 anos, casada (marido 

preso), nascida em Santos, possui três 
filhos e recebe o Bolsa há 8 anos 

Alemoa 03/11/2020 
36 minutos 

Fonte: Elaboração própria. Nota (*) As histórias de Alice e Adriana foram excluídas do capítulo de resultados e 
não aparecem integralmente nesta dissertação, mas compõem a análise mais sistemática por categorias e por isso 
seu perfil é descrito em detalhes. 

 
74 As informações raciais foram informadas pelas próprias entrevistadas a partir da sua auto declaração. 
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Quadro 4. Perfil das entrevistadas (Assistentes sociais) 

Identificador75 Descrição Data e duração 

ASA1 Mulher, assistente social, santista, atua no 
CRAS Alemoa desde janeiro de 2021, pois foi 
transferida da gerência do CRAS Nova Cintra. 

5/03/2021 
93 minutos 

ASA2 Mulher, assistente social, atua no CRAS 
Alemoa desde outubro de 2020, transferida do 
CRAS Rádio Clube onde trabalhou entre 2018 
e 2020. 

19/03/2021 

64 minutos 

ASVG1 Homem, assistente social, residente de Santos 
há 10 anos. Atua no CRAS Rádio Clube há 
quatro anos, onde começou como técnico e 
atualmente exerce o cargo de chefia. É o único 
assistente social ativo no CRAS Rádio Clube, 
sendo responsável por acompanhar centenas de 
famílias. 

9/03/2021 
42 minutos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, no que tange à observação direta, May (2004) aponta também para quatro 

aspectos essenciais desse tipo de instrumento de coleta: a abordagem em relação às 

entrevistadas; os cadernos e anotações de campo e a adequação subjetiva (tempo, lugar, 

linguagem etc.). Sobre o “lugar” (ou lugares) em que as interações ocorrem, o autor descreve a 

importância de “considerar a influência das situações físicas sobre as ações (...), não apenas as 

interações observadas, mas também o ambiente físico no qual elas acontecem” (MAY, 2004, p. 

189). Nesse sentido, o exercício de manutenção diária das minhas impressões no retorno do 

campo em outubro de 2020, permitiu o mapeamento de conversas informais, situações 

observadas (no ônibus, na rua, nas casas, nos becos e vielas) a partir de uma postura de 

pesquisadora-conversadora no cotidiano (SPINK, 2008). Essa é caracterizada como um modus 

operandi que aguça a percepção em conversas espontâneas em quaisquer encontros situados, 

apartados dos momentos “oficiais” de entrevista.  

 

 
  
  

 
75 O identificador foi criado a partir da seguinte lógica: assistente social (AS) + numerador + sigla do local de 
atuação (A = Alemoa; VG =Vila Gilda)  
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b) Contextualização dos territórios: Alemoa e Dique Vila Gilda 

Na tipologia de Dumay (2011, p. 240), a estratégia de pesquisa mais ampla aqui adotada 

é definida como “entrevista localizada”, dentro do espectro epistemológico do social-

construtivismo, o que significa dizer que os resultados extraídos são situados e devem ser 

compreendidos em seu próprio contexto social, histórico e geográfico. Para Bourdieu et al. 

(2017), os pontos de vista são não só históricos e subjetivos, mas também espaciais e, por isso, 

precisam ser descritos para a leitora que não acessou os lugares como a pesquisadora. A seleção 

do município de Santos (SP) enquanto lócus da presente investigação foi baseada nos critérios 

de oportunidade de aprendizado, acessibilidade e disponibilidade (STAKE, 1998). Ainda, 

parte-se do pressuposto que a variável território é importante na organização (e, portanto, 

compreensão) das dinâmicas relacionais das pessoas em situação de pobreza, sobretudo aquelas 

residentes em áreas urbanas segregadas e em piores condições de vulnerabilidade social 

(TORRES e MARQUES, 2004; BRONZO, MENDES e REZENDE, 2019; MARQUES, 2007). 

Isso porque elementos negativos (como ausência de saneamento, altos índices de violência e 

desemprego etc.) se retroalimentam e formam uma espécie de “espiral” da exclusão social ou 

“ciclo da pobreza”. (TORRES e MARQUES, 2004; BRUGUÉ, SUBIRATS e GOMÀ, 2002; 

KAZTMAN, 2003; MARQUES, 2007).  

Em primeiro lugar, é importante reforçar que Santos é a cidade em que nasci e cresci, 

onde estabeleci uma série de laços que me permitiram portas de entrada para acessar as 

mulheres beneficiárias na região. Em segundo lugar, o município foi um dos pioneiros no 

desenvolvimento de programas de transferência direta de renda em meados da década de 1990 

(BICHIR, 2010), e desde 1996 (governo Beto Mansur) mantém uma política denominada 

Programa Nossa Família (PNF)76 que transfere renda diretamente a mulheres em situação de 

vulnerabilidade. Em terceiro lugar, a escolha se deu pelas características socioeconômicas e 

dinâmicas espaciais do município, as quais escondem uma profunda desigualdade entre os 

bairros “da praia” e aqueles localizados na Zona Noroeste, no cais portuário, nos diques e nos 

morros (YOUNG e FUSCO, 2006). Isso porque, apesar de computar um IDH-M de 0,84 (Muito 

Alto), Santos é palco da maior favela de palafitas da América Latina (o Dique Vila Gilda, um 

dos locais selecionados para o estudo de caso).  

 
76 O PNF busca assegurar renda mínima às famílias pobres santistas, como componente fundamental da estratégia 
de redução da pobreza, além de intervir, por meio do trabalho social com as famílias, nas condições de 
vulnerabilidade social e de fomento à inclusão social. Os valores variam de 120 a 240 reais, a depender do número 
de filhos, e atualmente existem 608 mulheres inscritas (não há homens titulares desse benefício). O pagamento 
funciona como um complemento ao Bolsa Família. 
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Conforme estimado pelo IBGE (2021), Santos é o maior município da Região 

Metropolitana da Baixada Santista (SP), comportando, atualmente, uma população de 433 mil 

pessoas. Em termos gerais, o salário médio das trabalhadoras ocupadas em empregos formais é 

de 3.4 salários-mínimos (IBGE, 2017). Segundo estudo da Fundação João Pinheiro (FJP), IPEA 

e PNUD (2015), as áreas mais ricas da Baixada possuíam, em 2015, última atualização, renda 

per capita superior a R$4.000,00 enquanto aquelas mais pobres apresentavam rendimentos que 

oscilavam entre R$300,00 e R$400,00. Ademais, o desenvolvimento econômico impulsionado 

pela atividade portuária é um dos fatores responsáveis pelo alto PIB per capita do município de 

Santos, que atinge o valor de R$51.830,00 e o classifica como a 17ª cidade mais rica do país 

(IBGE, 2020). Em 2010, a porcentagem de pessoas em situação de pobreza (linha de R$140,00) 

era de 2,39%, enquanto na extrema pobreza o percentual era de 0,6% (linha de R$70,00). Os 

dados do Censo de 2010 apontavam para uma taxa de 95% de domicílios com sistema de esgoto 

sanitário adequado, sendo as ocupações espontâneas subnormais77, as palafitas e algumas 

moradias em favelas, precisamente o 5% de moradias com ausência de saneamento. 

Dados do Cadastro Único (2021) apontam que existiam, em janeiro de 2021, 9.419 

famílias pobres com perfil do Bolsa Família no município. Neste mesmo recorte temporal, o 

total de famílias beneficiárias era de 8.793, contabilizando 26.296 pessoas diretamente 

beneficiadas pela política, ou seja, 6% da população do município (CADÚNICO, 2021). Ainda, 

nessas famílias, 84,8% das titulares são mulheres (Ministério da Cidadania, 2021). O valor 

médio, em janeiro de 2021, era de R$210,70 por família. Nesta data, no CadÚnico existiam 

20.600 famílias cadastradas, e portanto, 42% eram contempladas pelo benefício do Bolsa 

Família. Dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDS) 

de Santos indicam um aumento expressivo de famílias inscritas em políticas de transferência 

de renda entre 2013 (em que havia 6.608) e 2019 (com 9.029). É interessante observar que em 

2019, 14.166 famílias solicitaram o cadastramento para receber recursos do Bolsa Família ou 

de outras iniciativas de caráter municipal, como o Programa Nossa Família (PNF). No mais, 

uma série histórica sobre atendimentos socioassistenciais pelo CRAS mostra um aumento 

progressivo do número de famílias atendidas que passando de 6.599 em 2009 (início) para 

14.166 em 2019 (fim) – o que indica uma tendência de maior procura por políticas da assistência 

social no município.  

 
77 Segundo o IBGE (2011) trata-se de “aglomeração densa e desordenada em propriedade alheia”, que no caso 
caracteriza a situação tanto do Dique como do Alemoa, por serem áreas da Marinha. Ademais, o aglomerado 
subnormal é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas...). 
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O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do município de Santos (SP), calculado no 

Atlas da Vulnerabilidade Social do IPEA (2015), correspondia, em 2015, a 0,1, o que significa 

dizer que a cidade possui um baixo nível de vulnerabilidade social. A diferença do IVS entre 

mulheres brancas (0,15) e mulheres negras (0,28) sinaliza que há uma disparidade racial em 

termos de vulnerabilidade social na cidade, o que dialoga com as análises sobre a dimensão 

racial da pobreza urbana no Brasil (SILVA, 2013; LIMA, 2010; ABRAMO, 2004; FJP, 2020). 

Como discutido nos capítulos anteriores, no Brasil, as mulheres negras têm menos acesso a 

recursos e oportunidades e são a maioria entre as pessoas abaixo da linha da pobreza (IBGE, 

2020; SILVA, 2013). Como ilustrativo, em 2010, a renda per capita das pessoas brancas é 

estimada em R$2.000, enquanto a das pessoas negras correspondia a R$875. Informações mais 

atualizadas não foram encontradas, tendo em vista o atraso na realização do Censo de 2020. 

Ademais, uma publicação da SEDS - Santos (2013), com base nos dados do Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social (2010), apresenta a seguinte distribuição demográfica e 

espacial do índice: 11,1% da população reside em áreas de baixíssima vulnerabilidade 

(Orla/grupo 2); 69,8% em áreas de vulnerabilidade muito baixa (região próxima à Orla/grupo 

2); 2,7% em áreas de vulnerabilidade baixa (algumas localidades no Centro/grupo 3); 8,7% em 

vulnerabilidade média e alta (Zona Noroeste e alguns morros/grupo 4 e 5) e 7,7% em 

vulnerabilidade muito alta, onde estão o Morro São Bento e os bairros com moradias sobre 

palafitas (grupo 6). O mapa abaixo (Figura 02) expõe essas informações e indica a localização 

das moradias das mulheres entrevistadas. 
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Figura 2. Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) em Santos (SP) 

 
Fonte: SEADE (2013) a partir dos dados do IPVS (2010). Acesso em: 20 de junho de 2020. 
 

Enquanto a classe média e média alta desfrutam de uma considerável qualidade de vida, 

as moradoras do Dique e dos bairros “distantes” da orla convivem com insalubridade, pobreza 

extrema e falta de acesso a saneamento básico, além de outros serviços e recursos. É possível 

argumentar a favor de uma existência de segregação de caráter socioespacial que organiza as 

dinâmicas produtivas, sociais, culturais e de lazer da cidade (MARQUES, 2005). Uma das 

assistentes sociais entrevistadas mencionou que em Santos “esconde-se a pobreza dos lindos 

jardins da orla e dos olhares da classe média alta santista” (ASA1). 

Assim, os territórios selecionados para realização da pesquisa de campo são: o bairro 

Alemoa e o Dique Vila Gilda - ambos estão localizados na Zona Noroeste (Anexo III), em áreas 

de altíssima vulnerabilidade do município. Além disso, a escolha desses locais ocorreu por 

possuírem CRAS próprios (CRAS Alemoa e CRAS Rádio Clube, respectivamente), além de 

serem territórios conhecidos no qual realizei trabalhos voluntários em creches e em associações 

de bairro entre 2013 e 2015.  

O Alemoa (ou Sítio da Vargem, localizado no bairro Chico de Paula) é um dos territórios 

mais antigos de Santos, o qual remonta à década de 1920 em que 200 famílias o ocuparam e 

localiza-se na intersecção entre o polo industrial, a região portuária, e as rodovias que dão 

acesso à cidade (MONDIN, 1982). Ainda, atualmente existem dois tipos de ocupação de 
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moradia no território: uma que margeia as rodovias Anchieta e Imigrantes, “a frente” da favela 

e outra é caracterizada como o “fundo da favela”, onde encontram-se as palafitas (Anexo IV). 

A região é caracterizada pela intersecção entre favela, lixão portuário e movimentação de 

mercadorias químicas. O trânsito de caminhões pesados faz parte da “paisagem” do bairro. 

Segundo dados do Censo de 2010, último balanço disponível, a renda média mensal, por pessoa, 

no Alemoa era de R$344,59, doze vezes menor do que o valor apurado no Morro Santa 

Terezinha (R$4.199,23), um condomínio de luxo da elite santista. Dados do Censo de 2010 

também estimavam que no Alemoa existiam 858 moradias, onde viviam 1.469 (50,7%) 

mulheres e 1.427 homens (50,3%) (INSTITUTO ECOFAXINA, 2019). 

 A entrada no campo se estabeleceu por intermédio de Cristina [não é um pseudônimo], 

líder comunitária há mais de 19 anos no bairro, que articulou as entrevistas com as beneficiárias 

do Bolsa Família. Um ponto que merece ser destacado diz respeito à questão do tráfico de 

drogas e do crime organizado, que marca as dinâmicas territoriais, em que determinados 

“acessos” controlados por homens que comandam determinada rua ou “boca”. O Alemoa TV, 

iniciativa comunitária independente que busca evidenciar as ações e demandas coletivas, 

descreve que “a única saída que os irmãos encontram aqui é o mundo do crime, mas Deus 

proteja, porque é essa correria” (Alemoa TV, Youtube, janeiro de 2016). Ademais, esse assunto 

é velado (oculto em palavras como “os meninos”, “esses problemas aí”) nas conversas sobre 

violência, medos e sentimentos em relação à favela por parte das entrevistadas. Na foto abaixo, 

vê-se uma mulher de costas e no “fundo” do Alemoa, isto é, a área de casas sobre palafitas, nas 

quais estima-se que 250 famílias residem atualmente, segundo informações extraídas no campo. 

As seis entrevistadas do Alemoa moram nessa “parte da favela”, a mais precária da favela. 

Outras fotos do bairro estão expostas no Anexo V. 
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Foto 1.  Palafitas no Alemoa 

 
Fonte: Ailton Martins 

O Dique Vila Gilda é a maior favela sobre palafitas no Brasil e se situa ao longo da 

margem do rio dos Bugres, que faz divisa com o município de São Vicente (Anexo VI). O 

complexo do Dique Vila Gilda com 2.7km de extensão é dividido em seis distritos: Caminho 

da Capela, Caminho São Jorge, Caminho São Sebastião, Vila Telma, Mangue Seco e Butantã.  

As primeiras ocupações populacionais se deram ainda nos anos 1960, com a construção 

de moradias sem rede de coleta de esgoto, que despejavam efluentes domiciliares diretamente 

na “maré” (Fabiano e Muniz, 2010; Instituto Eco Faxina, 2019). Como agravante, em 1965 o 

lixão municipal do Sambaiatuba passou a ocupar a margem direita do rio, sendo, por 30 anos, 

o único destino de lixo no município de São Vicente. O último mapeamento da Companhia de 

Habitação da Baixada Santista (COHAB-ST), em 2007, estimava que o Dique era ocupado por 

aproximadamente seis mil famílias, com renda mensal de no máximo um salário-mínimo 

(Fabiano e Muniz, 2010). A publicação apontava que na época apenas 17% das casas possuíam 

água encanada (COHAB-ST, 2007). O Censo de 2010 estimava que 12.306 eram residentes de 

3.5180 moradias no Dique, sendo 6.464 mulheres (53%) e 5.842 homens (47%) (INSTITUTO 

ECOFAXINA, 2019). Um levantamento mais recente aponta que cerca 26 mil pessoas residem 

no Vila Gilda e na favela vizinha, São Manuel (GARCIA e RICHMOND, 2020).  

As moradias, em média com 20 metros quadrados, são construídas sobre uma área de 

mangue, com terreno alagadiço, solo instável, o que promove potenciais riscos de “barracos 

que caem”, enchentes da maré que também carrega rejeitos para dentro das casas, além de 
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incêndios pela deficitária estrutura elétrica (composta, em sua maioria, por “gatos”). Djamila 

Ribeiro em matéria para o Portal Desacato no dia 14 de fevereiro de 2018 relembra as 

entrevistas que realizou com mulheres no Dique Vila Gilda, as quais relataram para a filósofa 

que suas filhas já caíram na maré e, se não bastasse, temem as chuvas por risco de inundação e 

comprometimento das vigas (sustentação das palafitas). Elas também consideram “ser 

invisíveis” (RIBEIRO, 2018).  

Assim como no Alemoa, o acesso ao bairro se deu por contatos prévios com Luciana, 

colega que me apresentou um dos becos, tendo crescido em um “barraco” do Dique. No 

decorrer dos dias de campo, outras atrizes me ajudaram a perguntar se determinada mulher 

gostaria de participar, a partir de abordagens espontâneas. Nas caminhadas, fui informada sobre 

a impossibilidade de acessar o “lado” da Vila Telma por “barreiras” do tráfico e de pontos de 

venda. Assim, as entrevistas mencionam as dinâmicas do crime organizado no Dique Vila Gilda 

de forma velada, sempre se referindo “aos caras”, “eles”, etc. A ASA2, que trabalhou cinco 

anos no CRAS que atende o Vila Gilda, compartilhou de casos em que o território entrada em 

guerra com a polícia e era arriscado fazer as visitas domiciliares. O território, nesse sentido, 

“tem outras regras e outras leis” (ASVG1). A entrada no território provavelmente foi 

chancelada informalmente por moradores do bairro e pessoas envolvidas no crime organizado. 

A fotos 02 e 03 abaixo mostram as palafitas e algumas das moradias no Dique (outras estão 

dispostas no Anexo VII). 
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Foto 2. Moradias no Dique Vila Gilda 

 
Fonte: Flavio Moraes (UOL) 
 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Foto 3. Maré e habitações no Dique Vila Gilda 



128 
 

5.4 Análise dos dados 
 A abordagem narrativa, e, em especial, a história oral, já pressupõem uma forma de 

analisar os dados coletados (BRYMAN, 2016; LANGLEY, 1999). Nessa linha, existem 

diversos manuais de como proceder com o material bruto, isto é, como interpretar e ao mesmo 

tempo construir um novo produto narrativo, a partir da escrita daquilo informado no momento 

da entrevista oral (MEIHY, 2006, 2010; PATAI, 2010; ROVAI, 2016; SANTOS, 1986).  

No presente estudo, as seguintes etapas procedimentais foram realizadas: (i) gravação 

das entrevistas; (ii) transcrição na íntegra do seu conteúdo; (iii) leitura desse corpo de 

informações e condensação das histórias das informantes em narrativa escrita conjuntamente 

com os cadernos de campo; (iv) análise de conteúdo das transcrições brutas, a fim de identificar 

padrões e tendências mais amplas e, assim, construir pontes de discussão com a literatura. Os 

primeiros dois pontos são comuns a quaisquer estudos qualitativos que utilizam entrevistas 

como insumo chave para compreender aspectos de uma determinada realidade social 

(BRYMAN, 2016; DUMAY, 2011).  

Em relação à terceira etapa, o Capítulo 6 expõe os resultados das narrativas das 

beneficiárias consolidadas, procedimento caro à história oral, que busca traduzir os testemunhos 

em documentação escrita (MEIHY, 2006; PATAI, 2010; ROVAI, 2013). Conforme pontuado 

previamente, a autonomia das narradoras as colocou no controle sobre o que seria 

compartilhado comigo, e ao recolher as informações e transformá-las em palavras escritas, 

coube a mim construir um espaço que represente também as nossas interações. Nesse sentido, 

a colocação do historiador Walter Benjamin sobre o ato de narrar é ilustrativa: 
A narrativa é uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 
transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada, como uma informação ou um 
relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 
dele. Assim, imprime-se na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro 
na argila do vaso. É uma inclinação dos narradores começar sua história com 
uma descrição das circunstâncias em que foram informados os fatos que vão 
contar a seguir, isso quando não atribuem essa história simplesmente a uma 
vivência própria. (BENJAMIN, 2012, p. 221) 
 

 A oralidade vai além dos parágrafos pontuados e de sequências completas e encadeadas 

temporalmente. As questões e interrupções ao longo da entrevista foram suprimidas, mas é 

possível percebê-las na construção do fio narrativo das histórias no Capítulo 6. A história oral, 

como a leitora perceberá, possui um tom um tanto ficcional/lírico e apela para a imaginação, 

evocando emoções nas leitoras (PATAI, 2010; MEIHY, 2006). Este aspecto é definido pelo 

historiador Nicolau Sevcenko (1988, p. 120) como o “poder mágico da narrativa e da maneira 

como ela provoca um envolvimento que transcende a própria combinação das palavras ou 
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composição do enredo”. No mais, as diferenças do que foi dito e transcrito para o que é reescrito 

foram minimizadas ao máximo, a fim de aproximar a leitora da experiência da interação oral 

(MEIHY, 2006).  

Neste caso, todas as palavras das entrevistadas (mulheres beneficiárias) foram mantidas 

na íntegra, alterando-se apenas a ordem em que foram evocadas para garantir uma 

acessibilidade maior à temporalidade dos acontecimentos. Ainda, os fatos narrados podem ser 

vistos apenas como “verdades” do que era importante para as narradoras, sobre sua percepção 

enquanto seres sociais e sociáveis no mundo, o que não impede a reprodução de mitos, crenças 

e moralidades sociais (PATAI, 2010, p. 43). O foco é sobre o sentido do que aconteceu, mais 

do que a sua veracidade pura (BRYMAN, 2016; MAY, 2004). No Capítulo 6, a abertura e 

fechamento de cada narrativa, em que me auto revelo enquanto pesquisadora presente no campo 

e em uma das pontas do diálogo, servem não só para contextualizar o momento de interação 

como também para imprimir algumas sensações e interpretações baseadas na observação direta 

registrada nas anotações de campo. Cumpre pontuar que no Capítulo 6 apenas dez histórias são 

expostas, tendo em vista que as outras três (Graziella, Adriana e Alice) apresentavam relatos 

que se assemelhavam aos anteriores. As dez histórias selecionadas foram suficientes para que 

se apreendessem os principais aspectos relativos às situações das mulheres beneficiárias do 

Bolsa Família e os laços sociais que estabelecem no território. 

É preciso salientar que a simples condensação e exposição das narrativas, enquanto 

método da história oral, não é suficiente para interpretar de forma sistemática as confluências e 

dissonâncias dos relatos. Tendo isso em vista, foi realizado um procedimento adicional, comum 

aos estudos qualitativos, que diz respeito à análise temática dos relatos (BRYMAN, 2016; 

MILES, HUBERMAN e SALDAÑA, 2018; LANGLEY, 1999). O material bruto utilizado 

consiste nas transcrições originais das treze entrevistas com beneficiárias e das três realizadas 

com as assistentes sociais do CRAS Alemoa e Rádio Clube (Dique Vila Gilda) e nas anotações 

de campo realizadas em outubro de 2020. Esse conjunto de informações foi analisado com o 

auxílio do software Max QDA, que facilitou as categorizações dos trechos em temas 

identificados tanto na revisão prévia de literatura como também emergentes dos próprios dados. 

Miles, Huberman e Saldaña (2018, p. 29) defendem que a análise qualitativa requer que a 

pesquisadora atribua códigos ao conjunto de notas de campo, transcrições e documentos, 

classificando-os a fim de identificar semelhanças e diferenças, e assim, gradualmente, elaborar 

um conjunto de interpretações, as quais estão expressas, no caso da presente pesquisa, no 

Capítulo 7.  
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Como estratégia procedimental, primeiramente foram atribuídas categorias amplas, que 

posteriormente foram agrupadas, gerando maiores níveis de abstração, o que permitiu o 

entrelaçamento entre temas/conceitos e correspondentes de sentido (MILES, HUBERMAN e 

SALDAÑA, 2018). O Anexo VIII ilustra as etapas de categorização (inicial, intermediária e 

final). Por fim, cumpre salientar que a análise documental das produções do Governo Federal 

sobre o Bolsa Família e as mulheres beneficiárias compõem uma narrativa denominada 

enquanto “oficial”, já apresentada no terceiro item do Capítulo 4. 

 
5.5 Critérios de validação da pesquisa 

Na esfera acadêmica, há um consenso em relação a pesquisas qualitativas precisam 

demonstrar que suas investigações são verossímeis (CRESWELL e MILLER, 2000, p. 124). A 

fim de validar o presente estudo, baseado em ferramentas de análise de narrativa/história oral, 

é preciso ter em mente critérios condizentes a epistemologia construtivista (POZZEBON e 

PETRINI, 2013). Nesse sentido, foi realizado um esforço para cumprir cinco metas de 

qualidade e avaliação delimitadas pela literatura (CRESWELL e POTH, 2016; POZZEBON e 

PETRINI, 2013; CRESWELL e MILLER, 2000), a ver: 

o Autenticidade: diz respeito à expressão do grau de interação da pesquisadora com o 

campo e os sujeitos de pesquisa. Para tal, recorreu-se à triangulação de dados de 

diferentes “fontes” (CRESWELL e MILLER, 2000) - entrevistas em profundidade com 

as mulheres beneficiárias; entrevistas com as assistentes sociais que atuam nos CRAS 

dos territórios em que as beneficiárias residem; análise documental; observação direta 

e manutenção de diários de campo. Na seção de coleta de dados (5.3), tal como na 

exposição dos resultados (Capítulo 6), foi realizada uma descrição densa e rica das 

interações com o campo a fim de convidar a leitora a adentrar os universos de vida das 

entrevistadas. 

o Plausibilidade: está relacionada à contribuição empírica do estudo, assim como à 

coerência na forma de apresentar os resultados (que precisam ser inteligíveis à leitora). 

A estratégia aqui adotada foi a apresentação dos achados a partir de uma lógica de 

encadeamento narrativo, além da divisão da escrita da dissertação em capítulos e seções 

que facilitem a leitura (introdução, revisão de literatura, métodos, resultados, discussão 

e conclusão). Conforme exposto na revisão de literatura, há uma tendência nos estudos 

sobre a pobreza urbana de considerar o ponto de vista das pessoas – quebrando o 

paradigma hegemônico de quantificação do campo da economia e centralizando-as 

como “narradoras” de suas próprias situações de privação – tendência em que a presente 
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pesquisa se ancora. A ampliação da lente teórico-analítica a partir de uma abordagem 

relacional, isto é, focando nas relações sociais, busca contribuir para estudos de gênero, 

para estudos sobre programas de transferência de renda e sobre pobreza urbana. Neste 

ponto, a revisão de literatura se construiu a partir da intersecção entre o campo da 

sociologia da pobreza e dos feminismos (em especial, na ideia de autonomia relacional). 

o Criticidade: refere-se à capacidade de instigar a leitora a reexaminar a sua posição na 

sociedade, suas crenças e visões de mundo. Como saída, optou-se por uma redação 

densa em detalhes no capítulo de resultados a partir da condensação das histórias orais 

das mulheres beneficiárias do Bolsa Família, como um espaço aberto para reflexão, 

prévio à apresentação da análise sistemática dos dados à luz da literatura. 

o Reflexividade: corresponde à revelação do posicionamento da pesquisadora na pesquisa, 

na seleção dos casos e das “vozes” representadas no texto. Nesse sentido, para levar a 

cabo este critério, tanto na seção 5.3 como no Capítulo 6, optou-se por uma escrita auto 

reveladora, em primeira pessoa, a fim de detalhar a posição que ocupei durante a coleta 

de dados. Com isso, certos vieses pessoais são qualificados quando descrevo 

sentimentos emergentes na interação com as mulheres entrevistadas (POZZEBON e 

PETRINI, 2013). 

o Criatividade: capacidade de mobilizar arte, cultura e outras linguagens para expressar 

ideias. Na presente pesquisa, a exposição de fotos da realidade observada é importante 

para situar a leitora, tal como de quadros e mapas que organizam visualmente 

informações importantes para compreensão das questões aqui debatidas. Por fim, a 

abertura de cada capítulo contém um trecho de alguma poesia ou prosa, com o intuito 

de convidar a leitora a uma reflexão inicial. 
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6. RESULTADOS 
 

Da língua cortada, 
digo tudo, 

amasso o silêncio 
e no farfalhar do meio som 

solto o grito do grito do grito 
e encontro a fala anterior, 

aquela que emudecida, 
conservou a voz e os sentidos 
nos labirintos da lembrança. 

Conceição Evaristo 
 
 Este capítulo apresenta o resultado, fruto da transcrição e análise dos dados, de dez 
histórias orais78 de mulheres beneficiárias do Bolsa Família, moradoras dos bairros Dique Vila 
Gilda e Alemoa, ambos localizados no município de Santos (SP). O conteúdo dos relatos versa 
principalmente sobre suas narrativas de vida e as suas principais relações sociais (familiares, de 
amizade, colegas de “portão”, vizinhas, amorosas e afetivas). Cumpre relembrar que todos os 
nomes presentes nas histórias são pseudônimos, o que garante o anonimato às entrevistadas. 
 

6.1 Thaís 
O diálogo com Thaís teve como cenário uma praça do bairro do Alemoa, nos 

intermédios da marginal da rodovia dos Imigrantes, um tanto longe do “barraco”, localizado 
nos “fundos da favela”. Nós nos sentamos embaixo de uma árvore, era um dia quente e úmido 
de outubro em Santos. Em um primeiro momento, Thaís, mulher branca de 31 anos, solteira, 
analfabeta, sentiu-se constrangida pelo gravador e sua timidez era nítida em seus gestos 
corporais. Por vergonha, como expôs depois, ela também não queria me receber em sua casa, a 
última de um caminho de palafitas “lá no fundão do mangue”, vizinha da moradia de Luísa e 
Graziella. Thaís mora com seu filho Daniel e sua mãe, de 50 anos, Marinete. Ao longo da nossa 
interação, Thaís se soltou e sinalizou que estava gostando de falar tão abertamente de si. 
Finalizados os 45 minutos de conversa, Thaís precisava “correr” até a lotérica: era o dia de sacar 
o Bolsa Família. Antes de subir em sua bicicleta, ela abaixou a máscara, passou seu contato de 
telefone e disse: “foi tão fácil conversar com você, mulher, parecia que a gente já se conhecia... 
sei lá, tipo, de outra vida”. Nós duas sorrimos.  

Mulher, eu nem tenho muito o que contar da minha história para você. Minha infância 
não foi muito boa, né? Fui sofredora, desde os 12 eu trabalhei em feira, sabe, carregando 

 
78 É preciso lembrar que foram conduzidas treze entrevistas com beneficiárias, porém, neste capítulo, optou-se por 
expor apenas o resultado de dez histórias orais consolidadas, a fim de preservar espaço e também porque os relatos 
aqui descritos já dão conta da realidade observada. 
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caixa, legumes, verduras, com meus irmãos. Eu sempre sustentei minha família, não dependia 
de ninguém não. Eu nasci em São Paulo, em Itaquera, na Zona Leste, mas já morei um 
pouquinho em muitos lugares. Lá na ZL, eu fui criada pelos meus avós, minha mãe me 
abandonou por causa de homem, e olha filha, isso não é bom não. Agora ela mora comigo e 
com o Daniel, meu filho de 11 anos, mas ela nunca cuidou de mim. Eu até gosto dela, mas 
assim, não amo não, eu só amo a minha avó. Amor de mãe eu não tive, nem de pai, eu não o 

conheço, não sei nem o nome. Homem não é bom. O meu avô mesmo eu odeio, ele é muito ruim 

com a minha avó. Ele judiou muito da minha mãe também, mandou eu e meus irmãos embora, 
fomos morar numa Igreja, lá tinha um monte de traficante, era cheio de policiais dia e noite. 
A gente sofreu por causa dele. Eu e ele não nos damos bem, cortamos laços.  

Mas assim, até os 12 anos eu morei lá em Itaquera. Meu irmão mais velho mora em 
Mongaguá e foi quando eu fui atrás dele e fiquei por lá. Nisso, trabalhei em pizzaria, mas logo 
fui me arranjando, fazendo meus “corre”, sabe? Um dia, numa festa em Praia Grande, eu 
conheci o Paulo, pai do Daniel, e na hora que fui ver já estava aqui por Santos, na casa da 
mãe dele, lá no (Morro) Fátima. Moramos juntos quatro anos, numa situação muito ruim 
porque não tinha água, luz, e ele me judiava, me batia, eu era muito novinha e ele muito 
ciumento, sabe? Eu tinha uns 17 anos, por aí, não sabia de nada da vida, mulher. Para sair 
dessa situação que foi difícil. Um dia ele me judiou tanto que eu saí de casa e fui morar no 
barraco de uma vizinha, e depois disso eu nunca mais voltei, era muito sofrimento, eu não fazia 
nada de errado. Olha, sofri muito na mão de homem, e por isso penso mil vezes antes de me 
envolver com alguém, morar junto, porque é só problema. Ainda mais com meu filho, que já é 
um moço, não quero encrenca não. 

Mas depois dessa fase que, graças a Deus, sobrevivemos com a ajuda dessa minha 
antiga vizinha e minha ex-sogra, que nos acolheram, nos ampararam, nos ajudaram mesmo, 
fomos morar no (lixão) Sambaiatuba, em São Vicente. Não ficamos muito tempo por lá porque 
logo fomos removidos e nos colocaram no Tancredo, num apartamento desses do governo, 
sabe? Mas eu não tinha condições de pagar as despesas, aí não teve jeito eu tive que vender 
para vir para cá. Era água, luz, gás, condomínio, muita conta e na época eu não recebia o 
Bolsa, vivia de bico na rua, até latinha eu já catei. Era só eu, minha mãe e o Daniel, e consegui 
trocar o apartamento por um barraco lá no “fundo da favela”, assim que chamam os barracos 
de madeira, as palafitas na maré, sabe? Uma antiga conhecida lá do Tancredo que me 
apresentou o Júlio, que fez o negócio com a gente, mas de resto eu não sabia de ninguém que 
morava aqui não. No começo ele não queria por causa das dívidas acumuladas no 
apartamento, de conta de luz, mas aí foi “pau a pau” e eu consegui dar uma entrada de 10 mil 
e depois ele parcelou. Hoje o barraco é meu. 
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Quando eu cheguei não me senti muito aceita não, mas fazer o quê? A gente vai 
entrando aos poucos, entre becos e vielas. Mas com as vizinhas de beco foi fácil. A gente foi se 
conhecendo, pelo “boy” da Graziella, o Caio, marido dela. Ele que fez a mudança pra mim, e 
no dia ela ficou com muito receio de entrar em casa e eu logo falei “Entra”. Aí já começou a 
amizade e a Dona Luísa eu não lembro como foi que ficamos amigas. Foi a mesma coisa, não? 
Quando eu cheguei todo mundo veio em cima, para logo saber quem tinha comprado o barraco, 
quem ia entrar, sabe? Quando é favela é assim, a gente junta uma família e acaba vivendo todo 
mundo mais como familiares mesmo. Mas em geral, me sinto mal, meio discriminada. E eu 
tenho Deus, né? Tudo que eu puder fazer e ajudar o próximo, eu ajudo. Tenho amigas, de 
portão de casa, essas amizades, mas não confio muito não. Eu converso com elas de final de 
semana, fico sentadinha ali na porta, elas tão sempre falando, aí eu participo, dou muita risada.  
 Eu comecei a receber o Bolsa quando eu vim morar aqui no Alemoa, vai fazer uns 
dois anos, não mais que isso. E olha, como ninguém trabalha, eu sustento a casa com o dinheiro 
do benefício e outros bicos que faço de vez em quando. Querendo ou não, é esse o dinheiro que 
entra garantido todo mês, nós não temos estrutura, nada, mas assim a gente tá sobrevivendo. 
Antes era mais difícil, me senti muito menos dependente depois do Bolsa, porque precisava 
ficar pedindo dinheiro emprestado o tempo todo. E olha, todo mundo me falava que eu tinha 
que me inscrever o Bolsa, que tinha que pegar, que era meu direito mesmo. Foram as meninas 
do beco que comentaram comigo, insistiram, me levaram para matricular o Daniel na escola, 
e logo depois fomos no CRAS e eu conheci a Silvia, minha assistente social que me colocou 
para dentro rapidinho. Como não sei ler, nem escrever, porque eu saí da escola muito cedo 
para trabalhar, eu evitava me envolver, mas quando não tive mais opção e elas me ajudaram 
a levar os documentos, deu certo. (...) Eu gosto demais da Silvia, ela é muito querida, me ajuda 
muito, a gente se fala toda semana pelo WhatsApp, juro. No grupo [do CRAS] eu não 
costumava a frequentar porque quem conduzia era o Manuel, e ele é homem, novinho, acho 
até que é gay, mas não tem a experiência da Silva, que é uma mulher, mãe de família, com 
estrutura, sabe? 
 (...) Olha, hoje aqui pelo bairro eu ando sozinha. Quando eu era mais novinha, com 
uns 12, 13, 14 anos, eu gostava de me enturmar (isso em Mongaguá), mas eu parei de querer 
porque é muito buchicho, muita briga, muita discussão, muita mulher junta dá fofoca. Eu já 
não quero mais passar por isso, fui ficando mais velha e me vendo cada vez mais sozinha. Me 
afastei de todas as minhas amigas. Tem essas aí, as vizinhas, mas é bom que seja cada uma na 
sua casa. O povo arruma confusão demais, leva e trás de fofoca. E normalmente é por causa 
de homem. No tempo livre, também fico em casa, vou fazer o quê, na rua só tem gente que não 
presta, fica arrumando assunto nas vielas, prefiro ficar para dentro. Não tenho vontade de 
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fazer amizade, já basta meus problemas que mal consigo resolver, imagina ficar trazendo para 
si o dos outros? 
 Mas eu te digo, nem morando junto a gente conhece a pessoa. Como te disse, morei 
quatro anos com o pai do meu filho e hoje veja o que aconteceu, né? E meu filho mesmo é 
ciumento, mimado, difícil, para aceitar homem, imagina. Ele fala com o pai, mas não muito 
porque o Paulo virou a cabeça, por causa do crack, né? Muito novinho, tem a minha idade, 31 
anos, e tem dois filhos. Ele não ajuda nem um nem o outro. Mas aí, a mãe do irmão do meu 
filho deu pra minha ex-sogra criar. Eu gosto muita dela, sempre me ajuda como pode, 
mantemos contato. Só que com o pai dele eu já não falo, porque já acho que é problema, é 
safadeza. Ele é viciado e a gente também não pode abandonar o filho, né? Dois filhos por causa 
das drogas. Acho que a gente precisa fazer, não por ele, mas pelos filhos, né? E meu filho gosta 
do pai, o outro não sei, mas o meu gosta tadinho, ele sente falta, saudades mesmo, e falta de 
um apoio moral também. O Daniel já mora em um ambiente que não é bom, entendeu? Por 
isso eu gosto de estar no Bolsa, logo já coloquei um Wifi em casa, aí ele não fica na rua, perto 
de boca de fumo, essas coisas. Deus me livre. E é bom também que ele é obrigado a ir à escola, 
andar na linha, senão uns mimos que ele tem como tomar Nescau com leite acabam, né? Sem 
o Bolsa não dá. Mas aqui, mulher, é muita maloqueragem, muito tumulto, muita fofoca, por 
isso eu fico na minha e ensino meu filho a ser na dele também. 
 Manter contato é difícil né, mulher? Mesmo com a família, vai cada um para um 
canto. Meu irmão lá de Mongaguá eu raramente vejo pessoalmente assim, mas nos falamos no 
WhatsApp. Lá de Itaquera, eu cultivo a relação com a minha avó, que é senhorinha, tem quase 
90 anos, ficou bem doente esses tempos, mas a gente se liga no vídeo e ela fica toda 
emocionada, eu também. Choramos, ela é tudo para mim. O grupo de família é lotado, porque 
eu tenho 10 tios(as). (...) Minha mãe me ajuda, e apesar de faltar amor, nós nos respeitamos, 
uma sempre ajuda a outra, estrutura o caminho, sabe? Isso é importante. Quando começamos 
a morar juntas foi bem estranho. Eu estava envolvida com “coisa errada”, lá junto do Paulo, 
e passei muita dificuldade, até fome, dormimos na rua, tudo. Inclusive, eu perdi um filho com 
4 meses na barriga, antes do Daniel, cheguei a ficar internada, foi bem difícil. Minha mãe na 
verdade veio para Santos com o ex-marido, e ele morreu, e só aí que veio ficar comigo. Mas 
ela arrumou outro doido logo, drogado demais, graças a Deus hoje tá longe. Ela gosta de 
agitação, eu de paz e sossego, somos diferentes. Mas vou te dizer que eu aprendi a ser assim, 
e acho que foi quando virei mãe, não sei, vamos ficando mais velhas e mais responsáveis. Não 
aceitamos qualquer pessoa na nossa vida e aprendemos a gostar mais da gente. Eu não tenho 
dinheiro, mas uma coisa eu digo, não gosto de depender de ninguém. Todo dia é uma luta. 

A história de Thaís nos remete à instabilidade da situação de pobreza, à influência de 
“contatos” e amizades antigas para “sair de situações difíceis”, e, em paralelo, à quebra de 
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diversos vínculos sociais ao longo de sua trajetória. Nas distintas mudanças, de cidade e de 
bairro, Thaís, seu filho e sua mãe enfrentam não só a quebra de relações prévias, como também 
a quase impossibilidade de construir novas, seja por medo, receio e insegurança, seja pela 
iminência de um novo deslocamento, como mencionado por ela. As relações de gênero também 
são centrais na experiência de “isolamento social” de Thaís, o trauma de relações abusivas e 
violentas a leva a não querer “homem dentro de casa”. Ainda, os mecanismos morais e 
simbólicos de “ser solteira na favela”, sobretudo mãe solteira, jovem, e “bonita”, parecem 
operar, para ela, como espécies de barreiras para novas sociabilidades.  
 

6.2 Maria Paula 
 No meio fio, perto da casa da Camila, líder comunitária no Alemoa há mais de 19 anos, 
eu e Maria Paula conversamos por cerca de 48 minutos. Com o semblante cansado, de uma 
manhã agitada “resolvendo uns enroscos por aí” [sic], Maria, mulher branca de 40 anos, viúva 
e recém casada pela segunda vez, confessou que o seu Bolsa foi cortado em janeiro de 2020 por 
conta da carteira assinada de seu companheiro. Mesmo assim, quando recebeu a mensagem da 
Camila sobre a entrevista, quis participar e contar sua história, afinal, segundo ela, “vai que 
ajuda a ativar o cadastro de novo”. Maria mora com cinco filhas e o marido em um barraco de 
madeira, ainda em construção, no “lado de lá da Imigrantes”, atrás de um antigo terreno que era 
utilizado como aterro sanitário/lixão do porto de Santos. Enquanto narradora, Maria fez-se 
breve e concisa, sem me conceder muitos detalhes do seu passado, mas iniciou a sua história, 
quando indaguei sobre sua vida e adolescência, com a seguinte frase: “sou HIV positivo”. Maria 
me alertou que “não tinha muito para falar” e que não gostava de falar de si, porque se 
começasse disparava e não parava mais. Em seu rosto, precocemente envelhecido, não pude 
deixar de reparar na corrosão de boa parte de seus dentes e, talvez por isso, quando Maria ria 
ou sorria, colocava a mão à frente da boca.  

Sou HIV positivo. E se você quer saber, isso, junto com os meus filhos, é o que organiza 
a minha vida. Eu nasci e cresci no bairro do Alemoa mesmo, na casa dos meus pais, que 
também são santistas de nascença. Nós sempre estivemos por aqui. O mais longe que eu fui da 
casa onde vivi minha infância foi a distância de cinco barracos. Não tenho muito o que contar 
sobre quando eu era pequena, não consigo me lembrar. Eu me casei novinha, era menor de 
idade ainda, e fui fazendo filho sabe, foi um atrás do outro, o primeiro eu tive com 18 anos. Eu 
me casei para sair das “asas” dos meus pais, queria ter minha vida. A história com meu 
falecido marido foi que a gente se conheceu no cemitério, do lado onde eu costumava ir de 
“rolê” com as meninas e ele trabalhava na Prefeitura, como coveiro mesmo, por isso, até hoje 
eu ganho pensão. Antes dele morrer, se envolveu com coisa errada, bebida, droga, essas coisas 
todas e aí eu larguei dele, não queria esse tipo de confusão perto das minhas filhas. Quando 
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eu era mais nova, eu era “rolêzeira”, saía demais aqui no bairro, nas festinhas, nos bailes, 
fazia besteira viu? Hoje tenho medo pelas minhas filhas, a de 15 e a de 12, que saem muito, 
mas eu não posso fazer mais nada, já dei a educação correta para elas não cometerem os 
mesmos erros que eu. Acredito que eu educo certo. A verdade é que sinto medo e receio por 
elas aí na noite, bebendo, fumando maconha, se drogando (cocaína mesmo, crack), porque isso 
é o que tem de pior. Eu ensino, e você sabe, é só quebrando a cara. Não adianta eu bater, tem 
que ser elas sozinhas. 

Como te falei, sou viúva há mais de sete anos e demorei para me envolver com homem 
de novo. Esse que estou agora eu conheci na Terapia do Amor, da Igreja Universal, sabe? 
Antes eu frequentava uma outra, onde fui batizada em 2015, era lá na Ana Costa, uma van 
(uma lotação) vinha buscar a gente aqui. Mas aí fechou e abriram a Universal aqui no bairro, 
então eu passei a frequentar e conheci meu atual companheiro. Te digo que foi amor à primeira 
vista, um dia nos sentamos um de frente para o outro na Terapia e já nos encantamos. Ele é 
homem direito, de Deus, trabalha, com carteira assinada agora, e por isso desde janeiro meu 
Bolsa tá cortado. Hoje, na fé eu encontro o bem, antes, no meu passado, era só besteira e coisa 
ruim. Todo dia eu vou ao culto, minha rotina, além de cuidar da casa, é essa. Dos meus cinco 
filhos, três são especiais, então é o dia todo atrás deles. Tem também um outro menino, o Cauê, 
que minha irmã teve e abandonou, mulher, pior, ela tentou matar ele por conta da depressão 
pós parto. Essa minha irmã, Carolina, tem um verdadeiro “gênio do mal” e eu sou “geniosa 
para o bem”. A gente não se entende, desde pequena, ela é só problema. Meu outro irmão 
também, nem nos falamos mais. A única que me entendo é minha mãe, e só porque ela é mãe e 
tem o dom de cuidar.  

O Cauê para piorar também é especial e eu não possuo a guarda dele, que tá no nome 
do pai, um drogado desaparecido. Na escola é a maior confusão, precisei acionar a Regional, 
assinar diversos documentos e minha irmã não quis saber de nada, queria mesmo era matar 
ele, mas denunciaram para o Conselho Tutelar. Eu cuido ele como se fosse meu filho, é difícil, 
mas tenho afeto por ele. Para piorar, minha filha de 18 anos, que também é especial, precisa 
usar fralda geriátrica e requer constante atenção. Nem se eu quisesse sair, me relacionar, ter 
amizades eu poderia, minha filha. Não sobra tempo. Como vou fazer minhas coisas se todos 
dependem de mim. Ah, mas eu me sinto sozinha, sinto falta dessa vida “livre” que tinha antes, 
quando era mais nova, sem filho, sem problema, sem marido. Eu gostava de ganhar meu 
dinheiro, não pensão ou Bolsa Família, mas dinheiro de suor, sabe? Eu comprava as coisas 
para mim, agora, tenho mais de 6 bocas para alimentar, todo o dinheiro que recebo é para 
cuidar desses meus filhos especiais. Dá muito trabalho, eu passo dificuldade para sustentar 
uma casa e cinco filhas. Eu comecei a receber o Bolsa já tem mais de 7 anos, foi quando meu 
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marido morreu, sem a renda dele ficou muito difícil e eu fiquei tão só. Ele era encrenca, mas 
sem esse sustento era quase impossível cuidar de todo mundo. 

Minhas antigas amigas eu perdi contato, todas deram problema, foram para caminhos 
ruins. Me sinto muito sozinha, filha. As relações aqui no bairro eu não gosto não, tem muita 
fofoca e falsidade. Eu mesma já me senti pessoalmente afetada por pessoas falsas, falando da 
minha vida. Umas me ameaçam dizendo que vão chamar o Conselho se eu bater nos meus 
filhos, mas eu crio como quero. Eu não gosto de abrir minha vida para ninguém, você aqui tá 
sendo exceção. Eu venho nos projetos da Camila, converso com as meninas, mas cada uma na 
sua. Lá no CRAS eu fugia dos grupos, não queria falar, e minha assistente mudou, não me 
adaptei, aí que não fui mais mesmo. Mas aqui nessa favela todo mundo é intrometido e 
fofoqueiro. Eu sinto falta de ter amigas, queria ter alguém para conversar, sabe? Eu tenho que 
me cuidar porque como te disse tenho HIV e não posso descuidar de nada. Isso cansa. Queria 
jogar papo fora, me sentir querida pelos outros, mas aqui não dá não.  

O Bolsa cortou, mas eu consegui receber o dinheiro do Auxílio, que foi uma benção 
para eu arrumar meu barraco que estava caindo, minha filha, as madeiras, as vigas sabe, tudo 
podre. Esses benefícios assim são uma ajudinha, não são capazes de tirar a gente desse estado. 
Só Deus e a fé são, por isso, eu rezo.  

A forma de Maria Paula contar a sua história me pareceu cheia de silêncios e 
apagamentos de “partes ruins” do seu passado, do qual ela parece não se orgulhar. Ainda assim, 
chama atenção em seu relato o encadeamento de alguns acontecimentos, como a saída de casa 
por vias do matrimônio, a morte precoce do marido, envolvido com “coisa errada”, a falta de 
tempo e espaço para si pelo encargo de “cuidar” de tudo e de todos. De um lado, sua fala nos 
remete a uma preocupação com suas filhas adolescentes na rua, do cuidado daquelas especiais 
e, um certo julgamento de comportamentos de vizinhas e pessoas do bairro. De outro lado, 
Maria Paula se sente sozinha e tem saudades de uma vida “livre”, prévia à maternidade. Tanto 
a valorização da privacidade como a constatação de uma certa solidão – na falta de pessoas com 
quem conversar, como amigas – estiveram presentes no enredo que Maria me contou sobre sua 
vida. As diversas fontes de renda podem ser vistas como estratégias de sobrevivência e o Bolsa, 
enquanto “ajuda”, foi pleiteado quando a renda do ex-marido “saiu de cena” e cortado quando 
um novo rendimento do atual cônjuge “entrou”. O cuidado aparece como um elemento presente 
em toda sua narrativa, e inclusive enquanto certo “fardo” que Maria Paula carrega, 
especialmente perante Deus, a quem é devota.  
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6.3 Luísa e Graziella 
 A conversa com Luísa e Graziella foi realizada nas imediações do campo de futebol da 
favela do Alemoa, logo no início da manhã. Nós três nos acomodamos em cadeiras de plástico 
de um bar, cedidas pelo marido de Juliana, também entrevista e nora de Cristina, líder 
comunitária do bairro. Pelo fato de serem mãe e filha, Luísa e Graziella completavam as frases 
uma da outra, auxiliando a preencher alguns hiatos da memória. Luísa é uma mulher de 61 anos, 
negra, enquanto Graziella é a terceira de cinco filhos da primeira, branca e completando 36 
anos. A fluidez da conversa me proporcionou convites para jogar papo fora na rua com elas, 
qualquer outro dia, afinal, ambas confessaram adorar falar da vida, “dos problemas, mas 
também das vitórias”. A família vive em barracos vizinhos, no beco onde também mora Thaís, 
sendo a primeira vez, segundo Luísa, que os cinco filhos estão “juntinho” dela, fato que lhe traz 
felicidade. Ambas as histórias são marcadas por “idas e vindas”, protagonizadas principalmente 
por Luísa, na companhia de Graziella, que se materializam em múltiplos deslocamentos 
territoriais e “ganhos e perdas na condição de vida”. Como recurso narrativo, optei por 
condensar as histórias a partir da perspectiva lírica de Luísa, que será porta-voz das suas 
próprias falas combinadas às de Graziella. 
 Nossa, você me pegou de surpresa, faz tempo que eu não falo desse período da minha 
vida. Minha infância não foi aqui, né? Eu nasci em Sergipe, e foi naquele tempo que os pais 
davam os filhos porque tinha que ser homem para trabalhar na roça e mulher era aquela coisa, 
ninguém queria. Aí eu fui adotada pelos meus avós, me pegaram para criar, e lá com eles eu 
tive uma vida boa, até uns 6 anos. Era bom demais, tipo uma fazenda que tinha cavalo, casa 
de farinha de mandioca, gado, tudo. Eu adorava ajudar a amassar a mandioca, era muito legal 
de ver. E tinha muito cacau, essas coisas me fazem ver que eu não passei sufoco na infância, 
graças a Deus. Mas vou te contar que se eu tivesse morado com meus pais, dependendo, aí sim 
teria passado por uns bocados. Porque minha mãe é índia e meu pai era alemão, aí diziam que 
cada ano ele vinha lá da Alemanha e fazia um filho nela, aí eu tinha mais de 22 irmãos na 
época, mas depois quando eu vim para cá não soube de mais ninguém. Na verdade, nem 
cheguei a conhecer mesmo, só vi uma vez. Com 7 anos, meu avô resolveu vender a casa lá e 
veio morar aqui em Santos porque meu tio era massagista do time de futebol, sabe? Nisso, 
fomos morar ali no Tancredo, onde eu fui criada, ia na escola, brincava na rua. Depois, 
mudamos para o Casqueiro, também foi bem legal por ali. O tempo foi passando, e quando eu 
me casei com o pai da Grazi, meus avós foram embora, eles me abandonaram, voltaram para 
o Norte. Eu cheguei a retornar também, ficar um ano com eles em Ilhéus, mas eles faleceram 
e eu fui me desinteressando pela vida. E uma coisa eu te digo, era bom demais viver lá naquela 
época. 
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 O meu marido, que na verdade é ex, graças a Deus, eu conheci lá no Tancredo, deixa 
eu ver quando, nem me lembro mais, devia ter uns 15 ou 16 anos, era bem nova. Nós nos 
casamos eu era de menor ainda, tiveram que ir até a Bahia atrás de autorização, maior 
confusão, mas no fim deu certo. Ficamos juntos por anos, tivemos 3 mulheres e 2 rapazes 
juntos, mas aí não deu certo e separamos, bem no Carnaval, melhor época. Agora todo mundo 
vive lado a lado, só a mais velha que mora ali no Jockey e trabalha como enfermeira na Santa 
Casa. Nossa estrada até chegar aqui no Alemoa foi longa, a gente veio por causa de uma 
amiga, estávamos passando muito sufoco, sendo despejada do antigo barraco no Morro São 
Bento, maior humilhação, um horror, tu tinha que ver. A treta foi dívida de aluguel mesmo, e 
aí essa menina falou pra gente descer e vim para essa favela com barraco barato. Foi o foco 
certo, tanto que já ficamos e somam 13 anos que moramos aqui. Eu me acostumei a viver em 
favela porque eu tive vida boa, bacana, nossa eu já viajei para caramba. Mas, hoje em dia, eu 
sou bem mais feliz que antes, vou te dizer, porque minha família finalmente tá junto, meus 
netos, tudo. Eu já andei esse Brasil, filha, já morei até no Pará, que foi onde a Grazi nasceu. 
Na época, eu e meu marido tínhamos dois açougues, ganhávamos muito dinheiro, mas o que 
adiantava, não dava em nada, dinheiro demais às vezes não é bom. Aqui eu vivo em paz, 
sossegada, feliz. O pai da Grazi que acabou com tudo, jogou no bicho e perdeu tudo. Por isso 
eu digo, homem é só problema.  
 Eu fugi dele, mas hoje até que a gente conversa, até com a atual mulher dele, somos 
amigos, graças a Deus. Quando ele perdeu tudo lá no Pará, eu voltei e ele foi viver a vida dele 
e eu, a minha. Já morei até no Paraguai, quase comprei uma casa mas fiquei com medo, ir 
para morrer de fome no outro dia e ainda mais sozinha, Deus me livre. Eu queria mesmo era 
ficar no Pará, perto de mato, de bicho, de rio, isso é a melhor dica que tem. Mas no final, agora 
aqui eu vivo bem, mesmo que precise reformar o barraco toda hora porque se não desaba tudo 
na maré. Moramos lá no fundão, na palafita mesmo, e essa área é invadida da Marinha, 
imagina se eles começam a cobrar a gente? E olha o povo fala mal da gente, que cheiramos 
mal, que vivemos em lugar fedido, tudo preconceito. Aqui foi o único lugar que conquistamos 
a nossa casa própria, somos fixos. Aqui é uma favela tranquila, não tem violência, essas coisas 
de favela, a gente gosta de morar aqui, nos identificamos. 
 O Bolsa veio como uma benção quando mudamos para cá, há 13 anos. Foi quando 
azedou o pé do frango para nós, os “boys” da Grazi pararam de bancar, azedou a nossa vida. 
Corremos atrás do Bolsa porque é nosso direito né, antes a gente achava que não, mas tanta 
gente nos informou que sim que não podíamos negar esse benefício, e porque a gente precisava. 
A verdade é que é uma mixaria, uma ajudinha, mas foi a melhor coisa quando tudo desmoronou 
na nossa vida, e continua sendo. A gente não sobreviveria sem. Eu era do mesmo cadastro da 
Grazi, mas ela se casou com o Caio e se mudou, aí resolvemos separar, né? Mas eu pego pouco 
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demais, 179 reais, não dá para quase nada. O que acontece é que junta o meu, da Grazi, da 
Tati e do Marcelo e a gente faz uma compra do mês no Atacadão, sabe? Aí funciona bem. A 
Grazi, como os outros, praticamente faz parte da minha história, essas idas e vidas todas elas 
compartilharam. Ela nem lembra de como as coisas eram no Pará, só da creche aqui em Santos 
já, essas coisas de vida normal mesmo. Ela pegou a nossa época boa, quando eu trabalhava, 
mas depois também acompanhou a época ruim, quando a gente começou a viver em favela, 
mudar toda hora, em morro favela, casa de tanta gente, amigo, conhecido. Um dia a gente 
estava num lugar, no outro mês no Morro. Aqui é onde somos mais fixas, viemos na época para 
uma casa alugada, aí a Grazi se reencontrou com uma amiga de muito tempo e ela vendeu um 
barraco para gente, era só um quarto e um banheiro, não foi nem mil reais. Aí nós duas 
trabalhamos no cais, em uma barraquinha de doces, juntamos dinheiro e compramos um novo 
barraco porque aquele primeiro, filha, afundou. 
 A Grazi já se casou seis vezes, se juntou assim sabe, todos não duraram mais de um 
ano. O primeiro ela era novinha, 15 anos, foi a primeira cabeçada que ela deu na vida. Agora 
ela tá casada há 6 anos, o único que deu certo, e só foi assim porque ele tá preso, mas já vai 
sair. No momento, ela tá correndo atrás da Defensoria, de advogado para ver se ajuda. Ela 
não se sente muito feliz não com essa saída dele, porque pensa num homem que fica no pé, 
cheio de ciúmes, briga para caramba. De vez em quando eles saíam na mão, muita coisa feia, 
xingamento, chato mesmo, mas agora está tudo tão bem, tão na paz. E isso porque nunca foi 
possível ter paz na vida dela. A Grazi espera que continue porque, se não, ela já disse que com 
Maria da Penha ele vai voltar para prisão, porque ninguém merece essa perturbação na mente. 
Deus abençoe, temos que pensar positivo, porque se pensar negativo já vai dar tudo errado. E 
hoje em dia, nenhuma de nós é obrigada a ficar com ninguém, né. O pior é que ele fica 
“tesourando”, falando mal, queimando o filme e apavorando os caras que desejam ficar com 
ela, isso tudo lá da prisão, imagina daqui. Mas ela nem quer homem novo não, está mais para 
tomar uma cerveja com as meninas mesmo, tirar uma zoeira no bar aqui. Não que ela vá virar 
sapatão né, mas no momento tá de boa de homem, papo reto mesmo. 

Da parte da Grazi, eu tenho 4 netos, uma de 16 anos, a Julia, que é casada também, 
dois que moram comigo e um menor, de 4 anos, com ela. O barraco da Grazi foi uma benção, 
a amiga dela que deu para ela, elas são bem próximas até hoje, vire e mexe tão no portão 
conversando. No começo a gente não conhecia ninguém, só essa colega da Grazi, mas 
considero que fomos bem recebidas. Claro que tem pessoas que falam, como em todo lugar, 
que gostam, outras que não. Falamos com quem gosta da gente, isso é normal. Amizade aqui 
a gente tem com as meninas do beco, porque não fazemos questão de receber gente nova não. 
No CRAS, conhecemos a Adriana, que é nossa parceira, e tem a Thaís também, que é nova mas 
já se enturmou. Nos grupos é legal, que nem a gente tá fazendo aqui, falar da nossa vida, dos 
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problemas do bairro. O assistente social era tão lindo, adorávamos ele. Todo mundo se 
conhece aqui na quebrada, não tem jeito, vivemos como uma grande família. Um apoiando o 
outro, né? Que nem fizeram por nós no passado, como minha amiga que cedeu o barraco e 
outras pessoas que nos receberam aqui e em outros lugares. 

As narrativas intercruzadas, por vezes justapostas, de Luísa e Graziella (na voz de sua 
mãe por recurso de escrita) aparentam se sustentar em contínuas mudanças, de cidade, de bairro, 
de casa – o que ilustra os nebulosos limites da própria situação de pobreza, com “tempos bons”, 
mas outros “tempos azedos”. Essa volatilidade está presente também nas relações que elas 
constroem, nutrem (em especial entre si e com o resto da família) e também naquelas 
“quebradas”, cuja existência de vínculos prévios ora as prejudica ora as fortalece (como a amiga 
de Graziella que cedeu o barraco para ela). A felicidade que compartilham de viver “sem 
homem no nosso pé” e enquanto mãe e filha (junto a outras duas irmãs nos barracos vizinhos) 
é inédita e aparece como uma conquista, junto a casa própria, pela primeira vez, no Alemoa. A 
“paz” de não ter homem cobrando atitudes por ciúmes permite que Graziella faça as suas coisas 
e fique mais perto de sua família, assim como Luísa que se sente grata por estar solteira e poder 
compartilhar momentos com as filhas, que agora são suas vizinhas. Chama atenção que a 
mudança para esse bairro coincidiu com o “fundo do poço” de suas vidas e com a inserção no 
próprio Bolsa Família, concebido por Grazi como um “direito”. 

 
6.4 Juliana 

 A conversa com Juliana foi realizada no portão da casa de sua sogra, mais 
especificamente na garagem onde há uma lanchonete. O seu marido, Lucas (filho de Camila, 
líder comunitária há 19 anos), dono de um bar perto da praça principal, foi a primeira pessoa 
que conheci quando cheguei no primeiro dia de campo no Alemoa, sendo o responsável por me 
apresentar o bairro e me levar até sua mãe, articuladora das entrevistas. Durante a breve 
conversa com Juliana, as aparições de Lucas, e por vezes interrupções da fala de sua mulher, 
mostraram-se como empecilhos para aprofundarmos certos assuntos. Ela não só tinha pressa, 
mas parecia se sentir vigiada. Ela me contou um pouco sobre sua infância e nem sequer 
mencionou os seus pais. Lucas não deixou de conversar comigo em diversos momentos 
informais, expondo versões suas de certas histórias, sendo nas ruas dos bairros ou no bar que 
me convidou a conhecer. Em relação a Juliana, mulher negra de 26 anos, formada no Ensino 
Médio, uma impressão que me marcou foi que sua fala se fez presente apenas nas proximidades 
da casa, pois no nosso caminhar na rua Lucas centralizou a conversa. Assim, a narrativa aqui 
reconstruída não deixa de absorver este contexto de cruzamentos de informações e também de 
certos apagamentos. 
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 Eu nasci e cresci aqui em Santos mesmo, mas foi lá no bairro do Humaitá. Todo meu 
ciclo de amizades é aquele que eu tinha na infância e na adolescência. A gente brincava muito 
na rua, aprontava bastante, ia para os bailes, olha, eu adorava. Tudo mudou no dia que eu 
tinha uns 8 anos, por aí, que foi quando meu irmão morreu, foi uma tragédia para minha 
família. Depois disso, eu não consegui nem me divertir mais, e antes mesmo já era “mais ou 
menos”, se eu for ser sincera, só que sem ele perdeu todo o sentido. Esse foi o meu primeiro 
baque. Outro foi quando resolvi passar o final de semana com a irmã de um irmão meu (de 
outro pai e outra mãe, sabe?) aqui no Alemoa, eu devia ter uns 16 anos. A verdade é que ia ter 
um baile, bem famoso na época, mais de 5 mil pessoas, e não é que foi lá que eu conheci o 
Lucas. Depois disso, eu engravidei, casei e ele foi morar comigo no Humaitá, e quando eu 
ganhei meu primeiro filho nós ainda estávamos lá, mas depois de 8 meses mudamos para cá. 
O motivo foi coisa do Lucas, o que aconteceu foi que (interrupção do marido: “pode falar a 
verdade, pô”) ele foi preso, ficou 4 anos, ganhou liberdade condicional, mas não tinha como 
ficar lá no Humaitá porque era muita perseguição, aí viemos para cá por meio da mãe dele, a 
Camila. Nisso, já faz 9 anos que eu moro aqui no Alemoa, e minha sogra me tratou como filha 
mesmo. Nós dois somos que nem gato e cachorro, sabe quando um chega perto do outro, arria 
o pelo, a gente fica se pegando em briga o tempo todo. Há uns anos, vou te dizer que a gente 
se pegava mesmo, de sair no pau, mas eu não perdia não, batia também. Nós temos os nossos 
atritos e discordamos de várias coisas. Quando eu me casei, parei de sair, mas antes, filha, 
estava todo dia metida em balada, não tinha responsabilidade, agora tenho casa, muita coisa 
para cuidar. 
 O Lucas sempre fala que quer fugir para Ipatinga, com os parentes dele, mas eu não 
quero não, porque seria desesperador ficar longe dos meus, do povo lá do Humaitá. Já disse 
que se ele for, vai ser nossa separação. (...) E teve um problema aí, com um amigo meu de 
infância que veio morar com a gente porque estava precisando, nós acolhemos todos na nossa 
casa, mas o Lucas guardava dinheiro em um cofre porque não gosta de banco, já tinha 14 mil 
erais, e eles roubaram tudo e se mandaram para Bahia. Foi um prejuízo enorme e ele me cobra 
por confiar demais na minha gente. 

 Juntos nós temos 4 filhos, e eu comecei a receber o Bolsa quando os gêmeos nasceram. 
Na verdade, eu era parte do cadastro da minha mãe, então só veio para mim quando vim morar 
aqui no Alemoa. Minha sogra não quer nem saber de ajudar a cuidar porque eles são terríveis, 
aí sobra tudo para mim, por isso, nunca trabalhei e também porque o Lucas se garante no bar, 
às vezes até faz baile, mas aí depende mais dos manos do Comando liberarem, sabe? O final 
de semana é o meu momento de liberdade, eu pego meus filhos e vou lá no Humaitá ver o povo, 
conversar, se deixar fico das 9h até 22h, porque esse aí (o Lucas) vira a noite no bar e pelo 
menos me dá um sossego. E lá é assim, tem que passar de casa em casa se não ficam chateados, 
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por isso demora, e olha eu sinto falta demais deles, mas o WhatsApp nos aproxima, todo dia é 
papo no grupo, nas mensagens privadas. Nossas amizades são fortes, de muitos anos. E 
também, menina, eu fiz filho então agora eu tenho responsabilidade por eles, não posso ficar 
deixando por aí para as pessoas cuidarem, eu tenho que assumir essa responsabilidade.  

Hoje em dia não tenho mais disposição para sair pela noite, mas quando era novinha, 
com uns 12 anos, frequentava até as festividades de umbanda com as colegas, para beber, zoar, 
e era tudo de graça, como se fosse uma balada, mas na verdade era sagrado, né? Meu marido 
é filho de Santo, e ele frequenta sempre, eu só vou quando é dia de festa mesmo. (...) Outro 
lugar que eu frequentava aqui no bairro, além do terreiro e da casa da minha sogra, era o 
CRAS, gostava de ir aos grupos, conversar, mas me afastei mesmo por conta da pandemia e 
porque estava muito puxado para dar conta das exigências dos meus filhos. Minha assistente 
é muito “top”, e ela logo me encaminhou para a cesta básica e para o PNF, que é esse 
complemento no Bolsa. Um dia foi bem legal, fizemos um mapa do bairro, desabafamos, 
falamos de nós, eu converso e depois também vou embora. E eu conheço todas as mães, muita 
gente aqui recebe o Bolsa. No dia a dia, sou caseira, fico para dentro, não quero confusão na 
rua. Porque, vou te dizer, tem muita fofoca, falsidade no bairro, minhas vizinhas eu chamo de 
“conhecida”, porque amiga mesmo só as meninas antigas. 

Juliana é uma das mulheres cujos filhos fazem parte da segunda geração do Bolsa 
Família, sendo ela, enquanto criança beneficiária por conta do cadastro dos pais. A mudança de 
bairro, imposta por circunstâncias que envolviam o seu marido, ameaçado por 
“envolvimentos”, não a impediu de manter relações estreitas com seus colegas de infância. 
Juliana confessou ir pelo menos uma vez na semana visitar o “seu povo” e, mesmo quando está 
no Alemoa, lança mão do WhatsApp para manter o contato com os de “lá”. As conversas 
informais com Lucas me informaram sobre a distância de Juliana da “rua”, do bar e das “coisas 
dele”, sendo ela responsável pelo que acontece “dentro de casa”. Nas suas idas ao Humaitá, 
onde anda de porta em porta, sem a presença do marido e muitas vezes até mesmo dos filhos, 
existem recordações de um passado não tão distante. Ainda, chama atenção a falta de laços no 
Alemoa, centralizados apenas na figura da sua sogra, embora resida no bairro há mais de 6 anos.  
 
 6.5 Karina 

Karina, mulher negra de 32 anos, casada, formada no Ensino Médio, estava sentada na 
porta da casa de sua avó no Dique Vila Gilda quando eu perguntei se ela gostaria de conversar 
comigo e me contar um pouco da sua história. Ao mencionar “Bolsa Família” como requisito 
para nossa interação, ela se assustou e logo perguntou se eu não era do governo, assistente social 
ou algo do tipo, porque, como me disse depois, ela (e todas as outras mães no bairro) tem receio 
de perder o benefício. Ao mesmo tempo que Karina diz “gostar de agitação”, das pessoas do 
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bairro, ela também adota um discurso de receio e vigília constante. Paradoxalmente, ela me 
disse não gostar de ficar na porta, mas nós nos conhecemos assim e depois da entrevista ficamos 
escutando um carro tocando funk na rua. A tímida Karina da entrevista deu espaço para aquela 
“rolêzeira” do passado e logo ela já estava cumprimentando todos. Karina me disse que se sente 
sozinha, mas também “julga” as mulheres solteiras e teme se relacionar com elas por conta do 
seu marido, que pode ser “fisgado” por uma. A companhia do marido, filhos e da avó parecem 
organizar o seu dia a dia. 
 Ah, eu nasci aqui em Santos, na verdade foi em São Vicente, mas considero o Dique 
meu lugar também porque minha avó, que é lá do Norte, vivia aqui, e eu ficava logo 1-2 meses 
das férias da escola. Eu gostava mesmo era daqui, porque, que nem você pode ver, é uma 
favela, aqui você é educado com as pessoas, fala e elas te respondem. Lá, se você tentasse 
puxar assunto ia ficar no vácuo. Tem gente que fala mal de favelado, mas é preconceito. A 
escola, eu comecei lá em São Vicente, mas pedi para transferir para cá, porque eu gosto mesmo 
é de bagunça de gente, não gosto muito de falar porque tenho vergonha, mas prefiro o pessoal 
desses cantos. Como eu era do bairro, meus amigos da escola me tratavam melhorzinho, mas 
foi só eu me mudar para cá que começaram a falar “ah, vai se casar com traficante”. Aqui era 
tão calmo antigamente, tu tinha que ver, a gente brincava no canal, fazia fogueira, virava a 
noite contando história. Meu marido mesmo eu conheci na rua, na calçada, tu acredita? Nem 
nos conhecemos direito e já começamos a ficar juntos, na hora que foi ver eu engravidei e vim 
morar com ele, isso com uns 20 anos, então já tem 13 anos que sou fixa aqui. Nós dois ficamos 
um tempo separados, umas idas e vindas, porque ele tinha uma história em Maceió. Um dia 
resolveu voltar para lá e foi bem difícil essa época, imagina eu, mãe de primeira viagem: foi 
quando eu comecei a pegar o Bolsa. Foi meio enroscado porque não somos casados no papel 
e eu tinha medo, mas como eu ia sobreviver sem a renda do trabalho dele? No final, ele 
retornou junto com o resto da família e ficaram todos por aqui. Mas olha, vou te falar, eu 
estava grávida e vinha de São Vicente, lá da Náutica, estudar aqui, passando mal no ônibus, 

andava muito a pé, coitada de mim. Briguei com a diretora, porque não podia rasteirinha, e 
ela brigava comigo. Aí eu falei “Ó eu estou aqui, grávida, eu não quero parar de estudar 
porque depois quando minha filha nascer como é que vai ser, não vou ficar pedindo pros outros 
ficarem com ela, eu tenho meu direito de estudar”. 

Eu gosto de morar aqui, só esses probleminhas aí, porque um dia guardaram droga 
debaixo da minha casa. Eu sou amigada com o pai dele, né? É o pai dos três, graças a Deus. 
Mas meu marido não fuma, não bebe, bebe assim Natal, Ano Novo, uma festa, mas eu também 
nunca vi ele bêbado. Só uma vez no Natal que ele ficou conversando e me enchendo. Mas é 
isso, ele fica brigando com esse povinho e eu bem falei “ó, é melhor a gente ficar de boa”. Até 
a gente explicar para polícia que a gente não fuma, não tá envolvido, aí minha filha, ele já 
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rodou. E Deus me livre, eles colocam essa droga em um lugar que essa criança pega. Criança 
é cega, não tem como ficar 24h andando com uma criança. Agora com essa boca aqui do lado, 
fica difícil, sinto que meus filhos não podem ter a infância divertida na rua que eu tive. Para 
você ver a cena, eu tentei chamar pessoas para nos visitar, mas acham que aqui é só crime, 
que meu marido é envolvido, e não é nada disso. 

E eu tenho medo pelos meus filhos, quando a gente vira mãe, muda tudo, me sinto muito 
mais responsável. E essas meninas não se acostumam com babá, tem trauma, então não posso 
trabalhar também. Eu vendo Natura, Boticário, mas nada fora do Bolsa, mas porque ele 

também sozinho não dá. Então, aí fica que a família ajuda, os vizinhos, eu fui visitar o meu tio 

em Praia Grande e lá tem os vizinhos lá, compraram, entendeu? Meu marido lá no serviço dele 
em Cubatão divulga também. Mas como tenho medo, não ando muito pela rua, o que me faz 
perder cliente. Se for pessoa que eu conheço que eu sei que ela vai comprar eu recebo em casa. 
Eu tenho produto assim a pronta-entrega, aí é toma lá dá cá eu já pego e já pago, agora se for 
uma pessoa que eu sei que vai me pagar direitinho aí de boa. Mas se for uma pessoa estranha, 
que eu não sei onde mora, não tenho o telefone dela, como eu vou fazer para receber? Ela pode 
até ter uma boa índole, mas e aí? A gente não sabe. Acho que qualquer pessoa não iria vender. 
Eu pelo menos gosto das minhas coisas certas. Não gosto de ficar devendo para ninguém, isso 
foi o que minha mãe sempre me ensinou: nunca dever pros outros. 

O Bolsa é uma ajudinha, eu pago a internet para eles ficarem dentro de casa e não 
correndo perigo na rua. Quando querem um lanche, uma bolacha, arrumar o cabelo também 
sai do Bolsa, porque o dinheiro é deles, antes eu até distribuía na mão, mas eles não têm juízo, 
então acabei controlando. Nossa vida mudou, é uma ajuda, né? Mas assim, eu tenho até 
vergonha de te mostrar meu barraco, meu armário quebrou, tem madeira podre, então o Bolsa 

ajuda, mas não garante uma vida digna. O arroz tá caro, o feijão também, hoje em dia esses 

600 reais você não paga mais nada. Sinceramente, aumentou com o Auxílio e o bom foi 
comprar o material, meu marido trabalha, mas recebe pouco, tendeu? Já desafoga ali. Eu pago 
água, não é só porque a gente mora na favela. E tem o gás que custa 70 reais. No final de 
semana, eu saio com os meninos, mas eu honestamente nem de praia gosto. Meus filhos amam 
ficar na avó, mas lá também é muito mais tranquilo que aqui. Mas, lá eles têm essa liberdade. 
Minha mãe falou agora que já correram pro fundo com arma na mão, como é que eu vou deixar 
uma criança brincar na rua. Eu quero sair daqui, mas é um dinheiro, né? Tem água, luz, esgoto, 
IPTU, sei lá. Recebo o Bolsa pelos 3 meninos, sem o Auxílio eu estava recebendo 358 reais. 
No final do ano, é um presente, uma roupa, uma besteirinha. 

Como eu tenho medo, costumo ir até a lotérica retirar o dinheiro com a minha vizinha, 
que também recebe, e nós nos distraímos um pouquinho conversando. Nos conhecemos no 
portão de casa, na verdade, foi porque o marido dela pintou a casa da minha avó e nossa 
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amizade começou. Mas eu não gosto de ficar na rua, e não gosto que ninguém vá na minha 
casa porque tem meu marido. É meu jeito mesmo, eu evito confusão para o meu lado. Minhas 
amigas de São Vicente já não prestavam antes, e eu fechava o olho, mas hoje em dia, não dá 
mais. Cortei o contato com elas, mas soube que saíram da favela, foram para outros cantos. 
Nem tão fazendo falta. Mas eu queria ter umas colegas assim mais próximas, sabe? Eu tenho 
uma só que mora longe e nos falamos só por WhatsApp. Eu não tenho preconceito com mulher 
solteira, mas não quero perto de mim, porque tá cheio de história daquelas que roubam o 
marido, entram na sua casa, se fingem de amigas, mas você pega na cama. Na falsidade melhor 
ficar sozinha mesmo, porque se tu tem namorado, fica muito chato. Eu conheço vários casos, 
então eu já logo evito e sempre abri o olho de uma amiga de infância e não é que aconteceu 
com ela? Eu era bem fofoqueira antes, mas parei. Queria participar dos grupos lá do CRAS, 
para ver se conhecia alguém, mas nunca tive tempo, essa colega que vai comigo na lotérica 

tentou me levar. Elas conversam de tudo lá, as pessoas pedem cesta básica, falam dos 

problemas. Eu queria esse espaço, é legal, não toda vez né, uma vez por mês assim. Mas penso 
que hoje em dia se você for pedir conselhos para qualquer uma você pode ir pelo caminho 
errado. Para quem tem oportunidade de sair daqui, vai e, graças a Deus, não volta. Eu já vi 
muita gente ir e não voltar. E é isso, antes só do que mal acompanhada. (...). Eu já vi muita 
gente aí que julga e fala “Aí pega Bolsa né”, mas eu pego para os meus filhos. O povo fala 
“fica aí na porta do bar bebendo, ó ai, dinheiro do Bolsa”. Eu acho errado. A pessoa tem que 
ter consciência de que se o dinheiro é da criança, usa com a criança, né? Hoje em dia tem 
muita gente folgada. Mas eu tenho meu marido, ele trabalha, se mata e não recebe nada.  

A forma de Karina narrar sua história e me contar sobre seus convívios diários se 
expressou ora em tons divertidos, com lembranças de um passado “animado”, ora pessimistas, 
expressos no seu medo de sair de casa. As moralidades, a qual considero aqui como aspectos 
de julgamentos sobre o que é “ser uma mãe zelosa”, “mulher solteira, da rua”, aparecem como 
divisores sobre quem “merece” ou não receber o Bolsa, na sua opinião. Ela se coloca dentro do 
grupo das mulheres “merecedoras” e parece tecer sua narrativa baseada nisto, com o cálculo de 
quais “partes de si” estava expondo a mim. A construção dessa narradora “boa mãe” parece se 
contradizer quando ela fala que não gosta de ficar na rua (talvez ela sinta que eu a julgaria por 
isso), mas ao mesmo tempo a vejo diversas vezes nessa posição. Karina narradora parece querer 
enfatizar que “mãe” e “mulher casada” não têm espaço na rua e, mais do que isso, não a podem 
ocupar – mas ela mesmo, quebra tal divisão ao se colocar dançando, como observei, no espaço 
“deles” (da boca, do tráfico) mas que é sobretudo também “seu”. 
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6.6 Josefa 
 Enquanto eu andava em um dos “caminhos” (ou becos) do Dique Vila Gilda, em direção 
a casa de Adriana, conhecida da Luciana, quem me guiava pelo bairro, Dona Josefa, mulher 
negra de 61 anos, viúva, migrante nordestina, abriu uma das janelas de seu barraco e, tendo 
escutado nossa conversa, disse: “Eu recebo o Bolsa, posso conversar?”. Josefa fez questão que 
eu entrasse em sua casa, sentasse na sua recém reformada sala, pintada de vermelho na obra 
que realizou com o benefício do Auxílio Emergencial e, embora a máscara fosse um 
equipamento indispensável, eu inúmeras vezes sorri com os olhos pela forma entusiasta que 
falava de si. Durante o nosso diálogo, fomos interrompidas algumas vezes por conhecidas, 
vizinhas e amigas de Josefa que passaram para dar um “oi”, perguntar como ela estava, talvez 
puxar um “papo de janela”. Curiosamente, quando perguntei a ela se tinha muitas amigas, ela 
me disse que não, que gostava de ficar sozinha. Minutos depois a confissão escapou e ela disse 
“sozinha a gente não é ninguém, por isso, eu me cerco de pessoas, para viver feliz no amanhã”.  
 Posso começar? Eu não sou de Santos, eu sou do Norte, de São Cristóvão, em Sergipe, 
mas eu vivo aqui na cidade há muito anos, mas se você quer saber a história toda eu não 
morava aqui nesse bairro não. Meus pais perderam tudo no Norte porque minha mãe teve um 
problema que ninguém descobria, desmaiava toda hora, no meio da fábrica de tecido. Nosso 
primeiro destino aqui foi a casa do meu tio e da minha tia, que é mãe do meu marido, na Areia 
Branca, porque eles vieram antes. Nessa de conviver, com 23 anos eu me casei com o Edilson 
e ficamos sete anos com só três 3 filhos, mas eu não me cuidava, até tomava remédio, mas como 
saía muito à noite, para beber, ficava até sete horas da manhã, era tão divertido. Os vizinhos 
achavam que eu pulava o muro, mas eu estava era indo festar com meu marido (risada). A 
língua do povo é dura e diziam que eu ia engravidar, não deu outra, comecei a tomar dois 
comprimidos por medo e aí deu errado. 

Olha, em Santos já morei na Areia Branca e depois Lobo Viana, que era a casa da 
minha sogra e do meu sogro, porque meu marido é filho único, só por parte dela, e meu ex-
sogro é meu tio, e, por isso, nós moramos lá. Depois fomos para o Humaitá e Rádio Clube, mas 
logo voltamos porque a minha sogra faleceu e meu sogro não quis mais se casar, ficou viúvo, 
estava muito sozinho, bebia demais e começou a aumentar a dose, sem ninguém para cuidar, 
né? Me vi na responsabilidade. Quando ele falou que não queria mais mulher, e olha que minha 
sogra e ele se casaram no papel depois da gente, por medo do meu marido ficar desamparado 
e sem direito à casa. Meu sogro não sabia ler, e eu morava lá, cuidava, mas nunca mexia em 
nenhuma das papeladas. Ele sempre dizia que se algo acontecesse com ele, estaria tudo no 
nosso nome. No meu na verdade, porque meu sogro tinha medo do meu marido beber, gastar 
na farra e como era caminhoneiro, as chances de perder tudo eram grandes. Eu nunca me 
preocupei em mexer nesses assuntos, confiava no meu tio, eu limpava tudo, era dona de casa 
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assim, sabe? Na época eu já tinha três filhas pequenas, correria para lá e para cá. Quando ele 
faleceu que foi o choque: a casa não estava em nosso nome. Meu outro tio foi atrás, brigou, 
não queria deixar a gente lá e foi um Deus nos acuda. Meu marido, bebendo o tempo todo, não 
ajudou em nada, mas foi a maior confusão, briga feia de família, ninguém quis saber da 
verdade, de conversar nem nada. No fim, acabamos perdendo, e eu falei “E agora?”. Isso já 
tem mais de 27 anos, porque é o tempo que eu estou neste barraco. Com aquela cabeça 
atribulada, sem trabalho, cuidando de filho porque meu marido não deixava pôr na creche, 
dizia que ele devia sustentar a casa, mas se saía algum dinheiro ele gastava em bebida. Meu 

desespero para saber para onde a gente ia, mulher, você tinha que ver. E meu marido, 
ignorante, né? Parecia aquele que morava no Norte, atrasado, analfabeto, porque ele não era 
nada disso, ele tinha estudo, nasceu aqui, tinha conhecimento, eu era mais tapada do que ele, 
mas eu falei pra ele entrar lá no acordo com o advogado e ele não arredou o pé. Nisso, não 
deu nem 15 dias e fomos expulsos, despejados, da nossa própria casa. Menina, eu não me 
aguentei, fui à casa do meu tio e falei um monte, e aí que azedou de vez, cortamos as relações, 
nunca mais nem vi, mas aí foi desamparo total. Eu estava saindo com uma mão na frente e 
outra nas costas, e graças a Deus consegui uma parte da venda da casa, no informal mesmo, 
e comprei o barraco aqui no Dique Vila Gilda, porque se deixasse com o louco do meu marido, 
já era.  
 Ele logo disse “Deus me livre, nunca morei em favela, meus filhos vão morrer na maré, 
na ponte”, porque antes aqui era terrível. Era tudo canal, a maré subia, cheio de rato, barata, 
sem falar no medo de incêndio e de queda que tenho até hoje. Como minha mãe tinha perdido 
tudo e já morava aqui eu não arredei o pé, vim também e disse que se ele não viesse era nossa 
separação. Eu não conhecia ninguém, mas pelo menos tinha mainha. Ele acabou vindo, mas 
brigando. Na verdade, eu morria de medo, mas fazer o quê? Pagar aluguel com ele 
desmiolado? Eu com criança sem poder trabalhar, a única salvação era ir para perto da minha 
mãe que ia me ajudar. Nos anos que vivemos aqui, ele ficava falando de sair, mas eu sabia que 
não ia dar em nada, ele ficava puto, mas não arredou o pé. Um dia, fiz a proposta de dividir o 
barraco. Aí ele queria vender aqui para dar entrada no caminhão e eu bem disse “negativo”. 
Nisso começou o inferno, ele começou a beber mais, porque aqui não era lugar de gente, mas 
também não economizava para ir embora. E eu bem disse que não queria papo. 

Quando eu vim para o Vila Gilda foi que eu falei “chega” não vou sair mais com 
ninguém, num vou sair mais e falei pro meu marido que se ele quisesse ficar no mundo ele que 
ficasse. Mas aí foi pior: aí que ele desembestou mesmo. Hoje em dia eu não saio, só vou pra 
Igreja, trabalho e só. Ficou nessa época. Depois que minha mãe ficou de idade, comecei a 
cuidar dela e ela faleceu, aí tive que assumir os cuidados com meu irmão que é especial, era 
um trabalho danado. Foram anos difíceis e, em 2018, ele faleceu, o que me permitiu voltar a 
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trabalhar como diarista. Dos 1.600 que eu recebia, 500 eu deixava com a Adriana, minha 
sobrinha, que agora depende do Bolsa para sobreviver. O meu benefício eu comecei a receber 
há muito tempo, as meninas eram pequenas, hoje já são quase todas de maior. Como me ajudou 
viu? Me deu muita ajuda, foi útil e continua sendo, mas a verdade é que esse Auxílio que foi 
uma benção, porque minha casa estava muito ruim e eu reformei as vigas podres, a sala, tá 
linda,né? O Bolsa ajuda na alimentação mesmo, foi bom sentir que eu tinha esse direito, é 
pouquinho, uma ajudinha, mas é bom, melhor que nada. 

Vou te dizer, eu não fico conversando toda hora não (...), Mas, nesses intercruzamentos, 
aqui no bairro eu gosto de conversar com todo mundo porque a gente precisa um do outro para 
ser feliz e não viver sozinha amanhã. No passado, a gente brigava assim por causa dos filhos, 
briga que envolvia as crianças. Minhas vizinhas são minhas amigas, batemos papo enquanto 
estendo a roupa, essas coisas. Mas como eu trabalho de sexta e segunda, não é todo dia, né? 
Eu gosto de ficar em casa e na praia, tem anos que eu não vou, tinha tanta gente que eu tinha 
para cuidar, nem dava tempo, mas eu gosto do mar. Na Igreja é tudo colega, mas eu não gosto 
muito de ficar enturmada, falando pelos cotovelos e vira e mexe eu levo alguém comigo, as 
meninas aqui, minha irmã, as crianças. É coração né, precisamos cuidar dessa parte. Sem 
celular fico mais isolada também, estou precisando de um depois que eu arrumar meus dentes, 
porque o dinheiro do Auxílio está sendo para moradia mesmo. Esses 1.200 foram uma benção, 
menina. No CRAS acontece que eu vou só quando é para resolver algo, não me sinto 
confortável de ficar falando de mim com gente desconhecida. E por aqui, quem faz o lugar 
somos nós, ninguém é perfeito, todos tem seus defeitos. A gente tem que aprender a sobreviver, 
a conviver, né? Porque a vida é assim. Mas olha, ter privacidade é importante também, saber 
o que é seu e o que pode ser compartilhado. 
 Nas histórias orais é importante observar quais aspectos que as narradoras tendem a 
querer enfatizar sobre si e suas vidas. Josefa, segredou que, se não fosse a pandemia, me 
convidaria para almoçar em sua casa e continuamente, na sua fala, reforçou o seu papel de 
“cuidadora” (do sogro, dos/as filhos/as, do irmão especial, da tia-avó, dos/as netos/as), o qual 
aparece como impeditivo de alguns movimentos, como a ida à praia, ao mar. A sua relação com 
o marido demonstrou-se conturbada no passado e, ao fim da entrevista oficial, Josefa me disse 
que estava feliz assim, viúva e tomando conta de si. Ela me apresentou a reforma do barraco, 
de todos os cômodos, com orgulho. O longo tempo de moradia no Vila Gilda também permitiu 
a construção de novos laços – para além dos familiares que a trouxeram até o bairro – com 
vizinhas, colegas e crianças (que ela disse até mesmo levar consigo na Igreja para “cuidar do 
coração”). O Bolsa Família, mais uma vez, apresenta-se como uma das fontes de renda para 
garantia de sobrevivência, uma “ajudinha”, conforme ela descreveu. O Auxílio Emergencial 
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apareceu como possibilidade de reformas na casa, tanto para Josefa como para Carolina e Maria 
Paula. 
         

6.7 Nice 
De todas as mulheres que conversei, Nice foi a mais carinhosa e, ao final do relato, nós 

duas compartilhamos lágrimas. A sua casa era o último barraco de um dos caminhos do Dique 
Vila Gilda, “a da frente”, e, portanto, a mais exposta a maré, em um caminho com muitas tábuas 
faltantes e dois barracos “desmoronados”, isto é, cujas vigas cederam. O cenário foi, para mim, 
um dos mais impactantes e Nice me acomodou numa cadeira na cozinha/sala/quarto de seu 
barraco de apenas um cômodo, no qual seus sete filhos assistiam televisão. Com um bebê de 2 
meses no colo, Nice, mulher branca de 33 anos, migrante de Sergipe, solteira, iniciou sua 
história dizendo que “não teve infância não” e que era uma grande sofredora da vida. A nossa 
emoção também se deu pelo processo de abertura, dela enquanto narradora e minha enquanto 
ouvinte.  

Eu não tive infância não, nêga, porque tive que trabalhar muito cedo. Nasci em Sergipe, 
e desde novinha eu cuidava das criancinhas, olhava, brincava, não lembro de nada além desse 
trabalho, na casa dos outros. Eu ia na escola, mas não tinha amigas, era muito feinha, né nêga, 
hoje eu me enxergo e penso que Deus me fez assim e sabe de todas as coisas, e me aceito. Na 
infância não, eu era “zoada” na escola, ninguém me queria, nem ser minha amiga, e era 
porque eu também não tinha condições de levar um lanchinho. Eu morava com a minha mãe, 
meu padrasto... ele abusou de mim, e tentou ir para cima da minha irmã, sabe? Eu corri para 

casa de uma família, e trabalhava lá, mas chorava todo dia, protegia minha irmã.  Mas a moça 
me explorava muito. Ela me chamou para ser babá, chegou lá era eu lavar, cozinhar, passar, 
cuidar dos meninos. Isso, nêga, eu tinha 13 anos. Ela (minha irmã) quis se casar para sair da 
casa de minha mãe e fugir das garras do meu padrasto. Eu quis sair, mas fui viver minha vida, 
arrumar emprego, fazer minhas coisas. Casar não é futuro não, filha. Mas chegou minha vez e 
eu morei 10 anos com o pai do mais velho, que me abandonou. Hoje eu reconheço que todas 
as minhas gravidezes eu tive depressão, era uma tristeza, mas também, sempre eu, carregando 
o filho sozinha. Meu ex ainda entrou na justiça contra mim para pegar os meninos, mas eu 

disse “Olhe só, eu trabalho dia e noite numa máquina, fome meus filhos não passam, o que eu 
puder fazer pelos meus filhos eu vou fazer”, isso convenceu ele. 

Meu caminho para cá veio por meio da minha irmã, que morava ali na Vila Thelma, e 
eu vim com meu companheiro na época para trabalhar. Moramos na casa do meu outro irmão 
que cedeu um espaço, só meus pais ficaram lá no Norte porque têm a vida deles. Fui convidada 
pela minha irmã que disse que ajudava com um botijão, um fogão, cesta básica, até eu me 
acertar. Isso já tem 5 anos. O meu ex me convenceu, eu tinha medo, vim o caminho inteiro, três 
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dias de ônibus, chorando, falava pra Deus, Senhor, se eu tiver que passar por momentos ruins, 

o senhor ponha a mão sobre a vida de meus filhos para nada de mal acontecer com eles. No 
começo, sofremos, na casa dos outros, passamos humilhação, porque não é fácil não, quando 
você tá longe, as pessoas falam “venha, a gente vai te apoiar, lhe ajudar”, aí quando chega 
aqui você passa 1 semana, você já tá feia, fedendo, já não presta, manda sair daqui porque o 
espaço tá pequeno, porque é muita criança, entendeu? Mas Santos foi um milagre, uma mãe, 
muita menina do bairro me ajudaram. O tanto que tem de gente ruim, tem de gente boa. Lá na 
Vila Thelma, antes desse barraco aqui que a gente tá, eu conheci uma senhorinha também, que 
já morreu, Dona Inês, lá do Vila Thelma. Quando eu cheguei, ela me olhava assim, a bichinha, 
ela também era do Norte. Me deu forro de cama, panela, me ajudou. Que Deus a tenha. Minha 
amizade é com senhoras de idade. Por que eu acho assim, são mais sinceras, né? Tem história 
para contar. 

O pai desse menino, que veio comigo, não gostou e me chamou para voltar para o Norte, 
mas Deus me livre, nisso ele endoidou, foi e eu conheci outro. Lá não tem emprego, ninguém 
ajuda, diferente daqui. No começo eu vendia água mineral, lá na praia, no caminho sabe? Mas 
a fiscalização ficava muito em cima. Nessa casa que eu tô agora foi por conta do pai desse 
pequeno, que já não é nenhum dos outros que te falei, é novo, mas não deu certo só que ele me 
arranjou esse espaço. O problema foi que ele vacilava, as meninas são mocinhas, sabe? Fico 
com medo de deixar perto de homem. Esse beco aqui é sossegado, o outro era muita gritaria, 
quebra-quebra, meu Deus, e tinha um povo na frente que ficava chamando meus filhos de 
“baiano”, de “raça feia”, falando que a gente fedia, era preconceito mesmo, gente ignorante, 

um dia quase bateram nos meus meninos, mas eu defendi e ela me chamou de “putinha”. Aí o 
irmão dela veio, disse que eu estava caçando problema. Eu fiquei pedindo pra Deus pra ir 
embora pro Norte, ficava pensando que eu não ia aguentar. Igual um bicho, sem poder 
respirar, sair na rua. Se fosse bater nas minhas filhas, e nós não tinha vez, porque ela era filha 
de malandro. Aí quando pensei que não tinha mais jeito, aí conseguimos vir para cá, muito 
sossegado aqui.  Lá o povo queria viver minha vida, só na base da fofoca na porta. Esse lugar 
aqui é que nem uma mãe para mim, as pessoas são boas comigo, mesmo sem ser amiga. A 
única que eu tenho é uma senhorinha, a dona Aurora, sofredora igual a gente, veio lá de 
Registro, hoje já tem mais de 60 anos. Ela é que nem a minha mãe, sabe? Conversa, cuida, nós 
nos ajudamos, ela é conselheira, quando eu tô triste ela me escuta e eu dou um chamego nela, 
uma comidinha. O barraco dela é o que caiu e, nêga, ela estava dentro, foi por pouco que não 
foi junto, mas agora o pai do pequeno cedeu o dele para ela e dorme aqui nesse sofá. Eu não 
gosto muito, mas fazer o quê? Fico de olho nas meninas. 

O Bolsa veio como uma benção para mim faz uns cinco anos, foi quando eu mudei para 
cá, mas foi difícil, viu? Sofri tanto, minha filha, para ter o Bolsa e nunca deu certo, e a 
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dificuldade era que o cadastro era da minha mãe e era impossível de transferir. Eu trabalhava 

bordando em uma máquina industrial, lá no Norte, e ia no CRAS, mas nada. Quando foi um 
dia, a filha da minha patroa, chamou a minha mãe e disse: “Não filha, esse negócio tá errado, 
alguma coisa tá errada. Todo mundo tem Bolsa e ela não”. Aí quando eu perdi as esperanças, 
minha filha, eu consegui. Eu perguntava para Deus por que tinha sido castigada para não 
receber o Bolsa. Mas quando veio mudou tudo, meu pai do céu, é uma benção mesmo, nas 
coisas básicas. É errado uma mulher se encher de filho, sabe? Num pode acontecer isso, fique 
esperta. Os meus eu não me arrependo porque são minha companhia nesse mundo tão sozinho, 
mas parir demais não é bom. (...) O Auxílio, nêga, foi presente porque eu comprei a geladeira 
que faltava, e acredito que tudo é conforme a permissão de Deus. O povo fala “essas mulheres 
fica se enchendo de filho para ganhar o Bolsa”. Num é nêga, oxe, eu quando tomo um 
comprimido eu emagreço, fico puro osso, parece que eu tô com doença ruim. Quando eu tomo 
injeção engordo, não consigo dar três passos que cansa. Aí eu botei o DIU agora. E não é 
porque “ah, não pode ver macho”. É que eu sou muito fértil, pode passar 10 anos sem homem, 
se eu conheço uma pessoa, sabe? Tem muita gente que fala “Quero ver quando acabar esse 
Bolsa Família, o que vai fazer, vai tudo morrer de fome”. Quem recebe é discriminada, eu não 
queria depender disso, queria era um emprego, com um salário para poder viver uma vida 
digna. Essas mulheres, de fofoca, falam mal da gente que recebe, sabe? Mas, tá na mão de 
Deus, né? Conforme tudo que ele quer. Eu já trabalhei, já sofri, nêga, só Deus sabe, já catei 
latinha para sobreviver, não tenho vergonha não. Eu olhava pro céu e perguntava, “Meu Deus, 
como o senhor permitiu eu sofrer tanto nessa vida?”. Porque eu tenho minha vida, mas eu não 
aguento mais, porque o pai dele me abandonou, lá no Norte ainda. Eu fui trabalhar, me virar 
sozinha, você tá entendendo? Era gás, comida. Minha mãe não podia ajudar, e hoje o que eu 
tenho é o amor dos meus filhos. Eu trabalhava dia e noite costurando e as lágrimas escorrendo, 
era um sofrimento tremendo. 

Mas Deus me ajuda, eu quis culpar ele, mas não é isso, sabe? Eu não entendia, minha 
irmã dizia que eu era uma beata, louvando, mas tudo de ruim me acontecia. Mas tudo é 
prescrição de Deus, não posso fazer nada, né? Na Igreja eu não ia sozinha não, levava tudo os 
meninos. Tinha pessoas que tirava sarro “Ó a creche, vai chegando a creche”. E nós não tá 
livre né nêga, desse falatório. E pior que, no final de semana, eu junto os sete e vamos no 
parquinho, no Horto. De amizade errada eu não gosto, de gente dentro da minha casa, porque 
são besta, eu só levei na cara, porrada. Assim, antes, quando eu era casada com o pai deles, 
tinha uma amizade, uma vizinha vinha, assim, comia do meu prato e tudo, no fim era querendo 
o pai deles. E ele já dizia, não quero essa pessoa aqui dentro da minha casa não. Oxe, eu dizia, 
não posso ter uma amiga não. Aí ele dizia, é… fica de olho nela, era um aviso, sabe? No fim, 
eles já eram metidos um com o outro. Aqueles meus irmãos que te falei, cada um tem a vida 
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deles, sabe, no máximo a gente fala no WhatsApp. Mas apesar de tudo, nêga, eu me sinto 
acolhida aqui, lá no Norte eu não tinha condição nem de comprar um celular. Mas eu ficaria 
feliz assim, no meu ver, eu ficava feliz se eles não desse o Auxílio, mas um emprego, tu tá me 
entendendo? Para gente ter que trabalhar. Eu queria mesmo era trabalhar numa fábrica, eu 
acho que de tecido, porque ser enfermeira essas coisas é muito difícil, e eu não tenho cabeça 
não. Se eu tivesse condição mesmo, tivesse estudo, eu queria ser médica pediatra. Cuidar de 
criancinha, mas que não furasse, que fosse só consultar, dá agulhada não, não gosto não. 

Eu quis dar uma infância para eles que eu não tive, sabe? O que eu posso fazer por eles 
eu faço. Sozinha, eu e Deus. Às vezes eu encolho, bate aquela tristeza, e eu fico, meu pai, queria 
tanto ter um pai pros meus filhos. Para eu poder ficar em casa. O Bolsa é uma benção, porque 
ai de nós sem ele. Tem que se virar de todo jeito, agora que tá difícil o emprego, se não tivesse 
o Bolsa, como a gente ia sobreviver, tendeu? Eu não tenho estudo, pega uma coisa pra vender, 
não vende. Fazer uma faxina hoje? Impossível. O Bolsa salvou meus filhos de ficar na rua, 
coloquei internet e pensava que não ia ver meus filhos perdidos nas drogas. Aí melhor, eles 
não saem pra canto nenhum. Ficam da escola pra cá. Aí eu tô vendo, tá nos meus olhos, vendo 
o que eles tão fazendo, com quem estão conversando. Mas a amiga delas sou eu. Eu sou amiga 
delas, e elas são minhas amigas, sabe? São amigas que eu não tive na infância. A gente 
conversa, tira sarro uma da outra, né? 

As costuras da narrativa de Nice foram se fazendo presentes ao longo da conversa, mas 
a “falta de informações” parece tecer as idas e vindas de seus relacionamentos com os pais de 
seus filhos, seus diversos empregos em fábrica, casas de família e a sua infância comprometida 
e violenta (na figura do padrasto abusador). A fé e a esperança de Nice me comoveram, pois 
ela não esconde os sofrimentos, a dor no peito de estar viva, mas pensa que a vida a presenteia: 
“Santos é uma mãe”. A figura materna organiza as suas experiências “boas” no bairro, 
principalmente em relação aos outros, como é o caso das senhoras que desabafa. A busca das 
amigas de infância na figura das suas filhas também me provocou reflexões sobre o resgate de 
memórias ausentes de si. A narrativa de Nice lança luz sobre uma vida difícil, uma infância 
cheia de privações, a contínua perpetuação da pobreza e as relações com homens que a 
abandonam com a tarefa de cuidar de muitos filhos.  

 
6.8 Ana 
Ana foi ao meu encontro na casa de Josefa no Dique Vila Gilda, pois segundo ela o beco 

que ela mora é de difícil acesso, o que complicaria meu deslocamento até lá. Ana, mulher parda 
de 21 anos, formada no Ensino Médio e casada, foi relutante em se abrir ao diálogo no começo 
e não me deu muitos detalhes sobre sua infância, mas no decorrer dos minutos constantemente 
checava se eu estava “entendendo” a sua história e o seu ponto de vista sobre as coisas. Assim 
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como em relação a Nicole, Ana e eu nos conectamos pela idade e histórias de uma juventude 
santista (embora apartada pelas cisões das nossas classes sociais e identidades raciais). Senti 
que, em muitos momentos, ela me aconselhou sobre um possível futuro para mim, que 
compartilharíamos: ser mãe. Ana mora com o marido e o filho, mas divide o barraco, 
emprestado pela sogra, com a cunhada e sua família.  

É… eu nasci em São Vicente, morei com meu pai e minha mãe na infância, mas depois 
ele se separaram e tive momentos na casa dos dois. Em 2014, meu pai faleceu e nisso eu decidi 
vir morar com o pai do João. Nós nos conhecemos por meio de amigos lá de São Vicente, numa 
festa assim, com 15 anos, mas ele morava aqui no Vila Gilda já. Ele foi meu primeiro 
namorado, antes era só uns negocinhos com os meninos. Eu saí de casa para morar com ele, 
aos 15 mesmo, na verdade, na casa da mãe dele né. E, olha, muitas horas foi bem difícil, é.., tu 

deve saber como é, né? Ah, questão assim de brigas familiares porque morar com sogra você 
sabe que é um pouco complicado, né? Eu quis isso pra mim, entendeu? Mas depois a gente foi 
morar sozinho, nos mudamos em 2018, então ficamos três anos morando com ela, nós éramos 
companheiras até, mas a confusão e a briga um momento chegava. Toda sogra fala para tu 
arrumar teu canto, porque hoje tenho meu filho e imagina no futuro se ele trouxer uma mulher 
pra dentro de casa e não tomar uma posição durante três anos eu vou falar “pô, arruma um 
canto aí pra vocês”, ela também queria ter um casamento pra ela. Ela era solteira, não podia 
colocar alguém pra dentro de casa porque eu vivia aqui. Então, tipo, tudo isso era um 
agravamento. Mas de resto, era ok. Quando ela resolveu casar, deixou o barraco e dividiu para 
os dois filhos, meu marido e a irmã dele, que eu não sou muito próxima não, ela tem a vida 
dela e eu a minha, cada uma no seu canto. Meu contato maior é com as meninas aqui da 
resenha. As de infância, cortamos laços porque cada uma fez sua vida, umas seguiram 
caminhos que não estão de acordo com o meu, então segui meu lado.  

O Bolsa comecei a receber por conta do Daniel, que hoje tem um ano e 8 meses, mas 
eu peguei ainda grávida. Em 2017, procurei o CRAS, mas demorou demais, quase um ano, foi 
um processo longo. Me ajuda muito o Bolsa Família, que nem antes, meu marido estava 
desempregado e a gente vivia com esse dinheiro, entendeu? É fralda, leite, coisas básicas, é 
pouco, mas ajuda. Eu me senti feliz mesmo, mas quem saca o dinheiro para mim é meu marido, 
no 24h. Eu sou uma mãe bem zelosa, então acho ótimas as obrigatoriedades do Bolsa, ajuda a 
organizar, sabe? No CRAS eu acabo indo só quando tem problema, mas tentei ir em grupo, só 
que fiquei sem tempo. Lá eu fiz uma amizade, a Isabella, depois de lá eu descobri que ela 
morava aqui perto, começamos a se falar e até hoje somos próximas. E menina, pior que ela 
não conseguiu o Bolsa, maior tristeza. 

No dia a dia eu sou dona de casa, mas também costumo a dar uma volta no bairro. Eu 
adoro sair com meu filho e meu marido, ir comer, ir no parque, no Horto, às vezes no encontro 
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(“rolê”) das meninas, mas na praia, Deus me livre. Mas essa pandemia tá sendo bem difícil, 
porque a creche ia me ajudar em questão de poder trabalhar, porque eu fazia unhas para fora 
antes de ter ele. Então assim, ia me ajudar demais, ele ficar na creche e eu ir fazendo minhas 
unhas, porque já é uma renda. Aqui no bairro mesmo eu fazia a unha, com as colegas que eu 
conheço, tinha até clientes fixas, mensais, eram muitas 4-5 por casa. Mas o João nasceu, não 
senti muito ter perdido essas clientes nessa fase porque estava curtindo um outro momento, 
né? Era tudo sobre o João, mas hoje eu já sinto muita falta de trabalhar, de ter a minha vida, 
sabe? Porque é só casa, filho, casa, filho, ele fica o dia todo em casa, então ele é totalmente 
dependente de mim. Aí eu comprava minhas coisas, tendeu? Eu sinto falta desse dinheiro que 
era pra minhas coisas. Porque o do Bolsa acaba sendo ou pro Daniel ou pra casa. Quase nunca 
sobra nada, porque é muito pouquinho, né? O Auxílio me ajudou bastante, mas só consegui 
pegar 600 porque meu marido tá no meu cadastro. Quando ficar o Bolsa não vai complicar 
porque o Robson trabalha hoje, graças a Deus, mas vai fazer uma falta, mexe na renda.  

(...) Eu sou batizada nas águas de uma igreja lá de São Vicente, mas agora aqui eu 
frequento outra, como visitante por enquanto. Lá eu vou por conta de uma colega que é uma 
membra, tem uma filha pequena igual o João, ela não recebe o Bolsa porque antes da pandemia 
era empregada, mas foi mandada embora por conta da COVID-19, então ela não tá recebendo 
porque o CRAS tá fechado, não tem nem como dar entrada nada, lembrei disso. A gente se 
conheceu porque ela é mulher do rapaz que trabalhava com o Robson. Ela mora aqui perto 
também. Eles trabalham com a regional, na Prefeitura de Santos, parte assim de serralheria, 
é isso. Eles eram colegas de trabalho, eu já conhecia ela aqui do bairro, assim como eles se 
aproximaram a gente se aproximou também. No bairro nem me conhecem, não sou de ficar na 
rua nem nada. Normalmente, todo mundo se conhece, mas eu não conheço muita gente, porque 
eu não nasci aqui, eu não era daqui. Então, tipo, eu conheço, mas é uma parcela de pessoas, 
eu falo com alguns e com outros é cada um na sua vida, tendeu? Conheço, porém não me 
aproximo nem falo quando eu vejo que não é bom pra mim. As festinhas que eu vou mais são 
de criança. Eu até curto outras, mas o Daniel nem tem com quem ficar, ele é muito 
pequenininho pra essas coisas. Acho que tudo tem seu tempo, quando você vira mãe, você abre 
mão de algumas coisas e depois você volta a viver de novo. Porque tudo tem seu tempo. Eu já 
estou começando uma fase de começar a voltar a fazer as coisas, porque ele tá começando a 
largar o peito, ano que vem a escolinha deve voltar (...) A gente abre mão de trabalhar, de sair 
para lugares que ele não frequenta, abre mão de muita coisa, né? A gente abre mão de uma 
vida para cuidar deles. Porque assim eu penso que onde não cabe ele, não me cabe. O dia que 
você virar mãe, você não vai continuar sendo a mesma mulher que você é hoje, você não vai 
ter a mesma vida que tem hoje, porque tudo muda, é totalmente diferente. A sua prioridade vai 
ser o seu filho e só, quando você conseguir estabilizar ele, que você vai pensar em trabalhar, 
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em fazer uma faculdade, em estudar. Eu quero, na verdade, eu quero não, eu vou fazer o técnico 
em enfermagem. Eu gosto muito de Enfermagem, eu tenho um amor por isso. Eu cuidava até 
dessa senhorinha que morava aqui na frente, a Marlene, que é diabética e sempre vivia sozinha 
depois que o marido morreu. Eu ajudei aa cuidar dele também, e eu e ela conversávamos 
bastante, somos amigas ainda, acompanhei todo o processo da morte dele, foi triste porque era 
um laço que eles tinham de muitos anos. Por eu não ser nada dela, eu sinto que eu fiz mais que 
quem era, às vezes, então, fiz minha parte, levava na Igreja comigo, fazia companhia. 

Dessas amigas antigas, eu falo com umas, que viraram mães, que têm o mesmo ritmo 
que eu, às vezes eu frequento a casa tudo, aí vou pra São Vicente, fazemos reunião, de vez em 
nunca. E, meu, eu sempre desempenhei um papel bem de conselheira. Se tá com problema vem 
e fala “Ai Ana, isso é isso aquilo”. Eu sou o tipo de pessoa que tem um problema, mas passa 
por ele sozinha, mas eu dou conselho pra todo mundo. Eu aconselho ali, é a vida da pessoa. 
Eu não misturo problema dos outros com o meu, se não é loucura. Mas daqui do bairro eu 
conheço todo mundo. Eu não gosto muito de sair, sou mais caseira mesmo. Mas não tenho 
problema com ninguém, não sou de confusão nem nada. Aqui é um beco muito sossegado 
porque é bem familiar, sabe? Muito família, eu, às vezes, quando penso em me mudar daqui eu 
fico até meio triste porque eu penso que eu nunca mais vou morar num beco desse, porque aqui 
acaba sendo mais senhoras, entendeu? Cada um na sua casa às 21h-22h da noite, você não vê 
criança correndo. Ali pra Comporta (região do bairro) você vê que é bem bagunçado, mas 
aqui é um beco muito calmo, muito sossegado. Tem dias que eu penso em montar meu próprio 
barraco, já com condições financeiras, sem depender de ninguém, nem da minha mãe, que 
trabalha para burro limpando a praia, nem da minha sogra. Nosso contato fica restrito ao 
WhatsApp. Mas que nem, hoje em dia tudo é rede social, até para mandar as coisas para 
assistência social, e minha idade facilita, né?  

A gente é bem unido aqui. Quando a gente faz churrasco, todo mundo participa, todo 
mundo dá, leva algo. A gente sempre se reúne na praça quando tem algo aqui na frente, porque 
todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, se tu não tá conversando comigo, tá com ele e 
assim vai, entendeu? As pessoas me receberam bem aqui, mesmo eu não sendo daqui. Mas, tem 
uns problemas né, esses de favela, “eles” acabam correndo pra cá e acaba afetando a gente 
desse lado de cá. Fica um rebuliço aqui no meio. Uma vez um fato que envolveu a vizinhança, 
os moradores, né? Que eles vieram aqui, uns meninos correram pra cá, não sei de onde e eles 
vieram ali do fundo do beco dando tiro pra cima de uns meninos, pra cima de um barco e 
aquilo me marcou muito porque era de manhã, meu filho dormia, eu tive que deitar no chão 
com meu filho e aquilo me assustou. A gente não sabe, né? Mora num barraco de madeira, 
uma bala passa rápido, você entendeu? Eu tenho muito medo quando começa essas coisas, e 
não por eu ter envolvimento com nada porque eu sou tranquila. Mas assim, de pegar alguma 
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coisa na gente, às vezes a gente acaba pagando por algo que não fizemos e também é uma 
situação chata, imagina a polícia pedir pra ficar entrando na sua casa pra ver se correu alguém 
lá pra dentro. É complicado, imagina tu tá na tua casa e chega um policial querendo entrar 
sem mais nem menos. Ninguém gosta. 

Uma ação curiosa de Ana foi me mostrar o seu cartão do Bolsa Família e os documentos 
do seu filho João. Ela narrou a sua história enquanto uma “mãe muito zelosa” e reiterou diversas 
vezes esse papel que exerce, estendendo-o para suas demais relações. Jovem, Ana sonha em ser 
enfermeira, pois ama poder cuidar e estar perto de quem sofre. O sonho pela profissão do 
cuidado e por trabalhar para ter suas coisas apartadas das de João, da casa e do marido, é um 
aspecto interessante daquilo que poderíamos chamar de busca por uma certa “autonomia”. 
Mesmo fora do ambiente doméstico, Ana expressou para mim que sente conforto no “cuidar”, 
que marcaria, portanto, seus trânsitos por outras esferas, como a carreira profissional. Ana 
"abriu mão" das suas coisas na maternidade, mas ao mesmo tempo disse que foi isso que ela 
quis para si (porque, para ela, era o primeiro passo para conquistar a sua própria história, longe 
dos pais). Ana contou diversos planos futuros para o pós-pandemia como investir na profissão 
de manicure enquanto estuda, para abrir um lugarzinho seu, nas suas regras e moldes. Há 
também um sonho de “melhorar de vida” e comprar seu próprio espaço, e, de certa forma, fugir 
dos “problemas” da favela que o tráfico e a violência criam. 

 
6.9 Carolina 

 Mulher parda de 48 anos, casada, Carolina e eu fomos apresentadas por intermédio da 
Suellen, filha da Josefa que havia entrevistado minutos antes, e irmã da Daniela, amiga próxima 
de Carolina. Ela me convidou para sentar no sofá da sua sala porque estava “de olho” nas 
crianças, não só os seis filhos dela, mas o de outras mães que tiveram que sair para trabalhar e 
estão sem creche na pandemia. A primeira coisa que me chamou a atenção, inconscientemente, 
foi que Carolina não possuía diversos dentes e, por isso, sua dicção estava um pouco 
prejudicada. Mesmo assim, Carolina apressou-se em contar sua história e foi interrompida pela 
chegada do marido do serviço, que segundo ela “não gosta de gente dentro de casa, muito menos 
de outras mulheres”. Esse desfecho, um tanto abrupto, nos levou à praça do bairro Dique Vila 
Gilda, onde Carolina continuou informalmente nossa conversa e nesse momento algumas das 
lacunas de sua história foram preenchidas, mas não todas. 
  Eu nasci aqui em Santos mesmo, minha infância foi boa, ali no Caminho São José, que 
é perto daqui. Eu brincava perto da Comporta, era legal. Minha mãe é santista também, só 
meu pai que era lá da Bahia, mas a história de como ele veio parar aqui eu não sei te dizer. 
No Caminho São José, eu morava com a minha mãe e meu ex-marido, com quem tive três filhos, 
que já estão moços, mais de 20 anos. Minha mudança para cá não foi por conta do meu novo 
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marido não, mas foi porque saíram os prédios do Pelé, do governo e eu não tive condições de 
ir, porque né como eu ia me virar com um monte de filho, então eu peguei o dinheiro e comprei 
esse barraco aqui, e quem me vendeu ele foi a Dani, irmã da Suellen, que tinha acabado de se 
separar. Nós somos amigas de muitos anos, nos conhecemos quando eu morei na casa do meu 
ex, a gente fazia bagunça junta, erámos bem trambiqueiras, em todos os shows do bairro, eu 
era a responsável por todo mundo. Eu me separei do meu ex, voltei para o São José, e agora 
estou aqui de volta, há 20 anos nessa segunda vez, entendeu? O meu atual conheci nesses 
forrózinhos da vida. 
 Eu recebo o Bolsa desde 2005, fiz o cadastro muito cedo, ninguém sabia direito o que 
era, mas como eu pegava outros benefícios, foi fácil, era no tempo da minha filha que tem 24 
anos agora. Eu lembro que foi uma sensação boa, comigo mesma sabe, ah, sei lá, eu senti como 
uma verdadeira vitória. Ao longo dos anos, um trabalhinho ou outro aconteceram, eu até já fui 
cortada, porque a menina virou mocinha, começou a namorar e vacilou na escola. Mas 
ajustamos isso aí e agora que é de maior, só os outros meninos pequenos tão no cadastro. Não 
faz muita diferença, o Bolsa ajuda, claro que ajuda, mas com tudo caro quase não dá para o 
cheiro de nada. 

Eu senti que com meu marido, depois do Bolsa, teve menos briga, mas de vez em quando 
a coisa ainda acontece, sabe? Ele fala que não faz questão do Bolsa, que é dos filhos, que para 
ele só dinheiro suado, do trabalho. De vez em quando, ele me pede para comprar um cigarrinho 
e eu dou, né? A minha filha, de 16 anos, que busca para mim o Bolsa porque eu não sei ler, 
então ela faz direitinho, ali no Caixa 24 horas. Mas, às vezes, não posso mentir, preciso pedir 
ajuda para além do Bolsa, e quem sempre está disponível é minha ex-sogra. Minhas filhas mais 
velhas, às vezes, arranjam um trocado e me dão também, mas a mais cuidadora assim é a Dona 
Marlene. Mas eu também estou sempre perto, todo dia vou no barraco dela de manhã, pego 
remédio, dou insulina, cuido mesmo sabe, faço até massagem quando ela tá com dor, porque é 
senhorinha com diabetes. Os meus meninos já são da rua, eles se viram. Quando eu não estou 
lá, eu tomo conta de criança do pessoal aqui do beco, mas trabalho assinado nunca tive. Aí, 
sempre tem criança bagunçando por aqui e eu gosto muito e já aviso as mães que se quiserem 
arrumar serviço, me dá que eu tomo conta. Eu adoro neném, se deixasse eu tinha mais filho, 
mas tem 7, bom, né? 
 Meu ex-marido é meu amigo, ele sempre tá comigo ali na frente, na praça, bebendo 
cerveja, conversando, eu até lavo a roupa suja dele, a gente se xinga todo dia de manhã 
(risada). Na época da separação, teve uns pega para lá, pra cá, mas se resolveram. Nós aqui 
somos muito ligados. Eu, por exemplo, amo a Dani de paixão, que me vendeu o barraco e hoje 
é minha vizinha, mas fomos criadas juntas, na farra. Hoje eu não bebo, mas adoro participar 
do “rolê” das meninas, nos bailes, essas coisas, ali perto da sede do time de futebol. Eu não 
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fico muito não porque as meninas são novas, eu já sou passada, fico pouco, gosto do meu canto, 
com as crianças. Me sinto meio fora porque não tenho celular, e nem WhatsApp, aí é ruim que 

fico sem receber os recados e alguém tem que vir até aqui me avisar de algo.  Graças a Deus, 
minha família mora tudo em Santos, aqui minha irmã morava mais para lá. Todo mundo em 
contato. Mesmo minha irmã, ela é da Igreja, ela faz comida para fora. Sempre no contato. 
Celular é melhor porque se alguém quer falar comigo, pode me ligar. 

E eu tenho problema de saúde né, tenho meningite [sic], que me deixou com sequelas 
que sinto até hoje e piora quando eu fico nervosa. Sempre é por conta do filho, para você ver 
teve uma que morava comigo e o marido dela já estava naquela vida e ela apanhava dele. Ele 
bêbado o dia todo, dentro de casa, é fogo, dor de cabeça. Mas o menino deles morreu e parece 
que ele saiu dessa vida, construindo casa de volta, em um outro lugar, longe daqui. E meu 
marido se aborreceu, não gosta de ver coisa errada, só acredita no dinheiro que é honesto, 
trabalhador o homem. Nós discutimos por esses problemas de filho, mas nunca me agrediu, 
nem bateu nos meus filhos, podia ser pior, né? Porque a gente não vai dizer também que vive 
aquela maravilha de novela. O negócio é eu e ele mesmo, um filho dele que veio do Norte 
também se enturmou rápido e ele logo despachou de volta. Mas meu marido fica doente quando 
falta coisa para os meninos, a sorte é que ele trabalha como pedreiro, mas não é sempre que 
tem. 

Eu me relaciono bem aqui no bairro, não tem muita briga, só às vezes, os “caras”, 
essas coisas. Mas em geral, tudo por aqui é tranquilo, as pessoas se ajudam, se você pedir 
socorro, será atendida. Mesmo no CRAS, são todas as conhecidas de sempre e se chegava 
alguém novo, já ficava amiga na hora. No pronto socorro, eu já fiz várias amizades, elas me 
conhecem, até as enfermeiras. Para mim, se pedem qualquer coisa que está ao meu alcance, 
eu faço. E mulher, eu sou caseira, dona de casa mesmo, mas gosto também da rua. Se for para 
sair daqui, tem que ser para outro bairro, sair da favela, mas com condições, né? Porque não 
dá para escolher comer ou pagar as contas. Vou te dizer que sinto que todos ao meu redor 
gostam de mim, e no final, a concentração das crianças são tudo aqui em casa, por isso, é 
sempre alegre. 
 Carolina, ao final de nossa conversa, interrompida pelo marido, já no espaço da praça, 
me disse para voltar daqui a um mês porque “vai que algo já mudou e tenho novidades”. É 
interessante como Carolina manteve a amizade com o ex, em que “bebe junto cerveja e lava a 
roupa dele”. A lógica do cuidado de seus filhos, daqueles de vizinhas e amigas que deixam com 
ela quando vão trabalhar, o que gera um acréscimo de renda para si, é sobreposta a ideia de que 
“eles ficam aí nos becos, nem me preocupo muito” e de ocupação da praça (onde conversa e 
bebe cerveja com amigos/as). Carolina, em sua narrativa, optou por expor, nas entrelinhas, 
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como é conhecida no bairro, sendo a sua fixação no território (com mudanças esporádicas 
apenas de “caminhos”) um fator importante para a manutenção desses vínculos antigos. 

 
6.10 Nicole 

 O encontro com Nicole se deu enquanto eu caminhava pelo Dique Vila Gilda na 
companhia de Beto, um morador que estava disposto a me ajudar a encontrar mulheres 
beneficiárias do Bolsa Família que poderiam estar abertas a conversar comigo. Nicole retornava 
da padaria quando foi abordada por nós e disse que não teria tempo para falar, a não ser se fosse 
durante o seu expediente na loja de roupas em que trabalha (cuja dona é sua amiga). Nessas 
circunstâncias, sentei-me em um dos provadores e iniciamos a nossa interação, que durou cerca 
de 35 minutos. O principal ponto de contato entre nós foi o fator da idade: nascida em Santos, 
Nicole é uma mulher negra de 22 anos, com Ensino Médio completo, casada e com um filho de 
quatro anos. Apesar da distância que aparta nossas classes sociais e identidades raciais, eu 
enquanto adolescente branca moradora da Ponta da Praia e ela do Vila Gilda, compartilhamos 
aspectos comuns de juventude, com gostos parecidos, memórias dos “rolês” na praia, como 
tomar açaí com o primeiro amor aos 15 anos. Ao longo do nosso contato, a sua timidez foi se 
emudecendo e, ao final, ela me mostrou diversas fotos suas, da sua família, de seus falecidos 
pais e de momentos felizes no final de semana, na praia, na Igreja. Nicole me confessou seus 
sonhos e planos futuros e disse que possui um amor enorme pela Medicina, seu sonho de 
carreira, pois gosta muito de ajudar, ouvir suas amigas, aconselhar, porque assim se sente mais 
“presente”.  
 Olha, como eu sou muito nova, o meu passado não é muito cheio de coisa. Eu sinto que 
ainda estou construindo minha história. Eu nasci aqui em Santos mesmo, ali na Vila Telma, a 
favela  vizinha daqui, onde morei minha vida toda, no mesmo lugar. Minha mãe e meu pai eram 
dos lados de lá de Sergipe, e creio que eles vieram com uns 20 anos. Eu perdi minha mãe com 
11 anos, então tipo assim eu não tenho muita lembrança de como foi minha infância, sabe? 
Meio que apaguei uma boa parte, mas lembro de algumas coisas. Depois que ela faleceu, eu e 
meu pai moramos juntos até 2017, época que ele também se foi, dias depois que eu saí de casa 
com meu marido. O que aconteceu foi que eu comecei a namorar, engravidei, então logo em 
seguida a gente foi viver nosso rumo, tudo isso com 18 anos. Nossa relação, minha e do Junior, 
começou na Igreja, a gente cresceu junto, nossa amizade já veio da infância. Primeiro ele 
gostou de mim, e eu o via só como amigo, mas ele diz que sempre foi apaixonado, desde 
pequenininho aonde eu ia, ele ia junto. A gente não era da mesma escola, porque quando meu 
pai era vivo eu estudava em uma que era particular e ele na pública, mas íamos na praia, 
juntava com o povo da Igreja, tomávamos açaí. Sempre foi assim, mas eu o via como irmão, 
enquanto para ele era escancarado, e eu já não aguentava mais essa chatice até o dia que falei 



162 
 

“vamos tentar”, e não é que deu certo? Eu e ele, antes de nos envolvermos, a gente ia nesses 
bailes e festas, e foi bem na época que eu perdi a minha mãe, então estava bem desorientada. 
Foi uma “revolta” de adolescente, com 12 anos, mas se tu me perguntar eu digo que me 
arrependo até hoje do que fiz, se pudesse seria diferente, mas também precisamos ver como 
uma experiência que eu tenho e não quero mais. Eu vejo hoje em dia uns colegas mesmo e 
penso que isso [o baile funk] não é um lugar para ninguém estar, fica o aprendizado, sabe? 
Mas tinha coisa boa também, o Arte no Dique era um espaço que eu costumava frequentar, 
fazer as atividades, dançar. A molecada ia toda junto, até os 16 anos era toda semana.  

Eu terminei meus estudos e juntos conseguimos um espaço perto da casa do meu pai, 
que começou a ficar doente no dia que eu me internei para dar a luz, no dia que o Miguel 
nasceu, ele faleceu, acredita? Hoje ele tá com quatro anos e estamos morando pela primeira 
vez na nossa casa própria, saímos do aluguel, e é bem localizada, perto de tudo, até mesmo 
dessa loja, que eu trabalho de segunda a sábado das 12h até as 20h. O Miguel fica com a 
minha sogra, porque tanto eu como o Junior trabalhamos o dia todo. Eu mudei muito dos meus 
tempos de menina para cá, ganhei responsabilidade, depois que vira mãe, a gente sei lá, muda, 
tu vai ver quando chegar a sua vez. Todo mundo que me conhece desde pequena fala que hoje 
eu sou outra pessoa, muito mais madura e eu sinto isso também de mim, me sinto mais 
confiante. Hoje eu não me envolvo mais com essas coisas de beber porque somos cristãos, mas 
saímos muito entre nós para comer, entre amigos. Na praia também, com o Manuel e os colegas 
da Igreja que também têm filhos. Eu envelheci foi cedo, não tenho mais idade nem para ficar 
o dia todo fora, não aguento, já logo quero ir para dentro de casa. Quando eu me estabilizar 
eu vou atrás do meu sonho, que é fazer Medicina, estudar, mas agora ainda não dá por conta 
da idade do Miguel. Eu estou me preparado para fazer um técnico de Enfermagem, e meu 
esposo apoia essas decisões. A Psicologia é uma opção também, porque eu gosto muito de 
ajudar, de ouvir as pessoas, aconselhar no que sei, onde posso. Eu sempre fui a mais 
responsável do grupo, uma mãezona, tanto que fui a última a ter filho. No baile, eu cuidava de 
todas que bebiam e se “coisavam”, sempre segurando o cabelo, o corpo, dando um breque, 

puxão de orelha. Elas ainda vêm pedir conselho, já vi chorar, já chorei junto, até hoje eu acho 
que qualquer pessoa que precisar eu me preocupo muito. Eu já não sou do tipo que chega nos 
outros pra desabafar. Mas o que precisar eu sempre estou à disposição. Sinto que tenho muita 
força emocional e acredito que adquiri pelas perdas, e por não ter mãe. 

O Bolsa é originalmente do cadastro do meu pai, então ele recebia por mim, desde que 
eu me conheço por gente, né? Quando ele faleceu, foi do nome dele direto para o meu porquê 
eu era maior de idade já. A atualização foi direta, o povo sempre fala “Ah, mas como tu 
conseguiu?”, eu sei que não foi difícil porque foi automático. Fui ao CRAS, levei os 
documentos, levei a certidão de óbito, aí lá mesmo a gente fez o cadastro e resolveu. O que 
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mudou foi que eu ganhei responsabilidade, antes meu pai fazia, recebia, cuidava, agora é 
comigo porque é do meu interesse. O benefício é um dinheirinho a mais porque nós dois 
trabalhamos. Não costumo frequentar grupo nenhum, estou presente só uma vez por ano para 
ajustar as burocracias. Não sei se confio muito em me expor lá, para isso já tenho meu esposo 
e Deus. Não troco muita ideia na rua, sou muito na minha, e vou te falar que nunca vi uma 
amizade surgir assim no CRAS, é difícil. Nem com vizinha eu me engraço muito, sou simpática 
e tudo, mas não passa dos cumprimentos de bom dia. Eu gosto mesmo das minhas amigas de 
infância, somos em várias, a dona aqui da loja é uma delas. Que eu saiba todas recebem o 
Bolsa porque tem filho, né, e a gente tá sempre em contato, na pracinha, faz piquenique no 
Horto, sempre inventando para unir as crianças. É tanta atividade que eu e o Junior 
desenhamos um cronograma, senão é impossível conciliar marido, casa e filho. Porque 
querendo ou não todos eles precisam de atenção e cuidado, assim como eu também. Quarta, 
sexta e domingo vamos ao culto e sempre esticamos para comer um lanche, ficar de conversa 
com o pessoal, é divertido. Pela manhã eu sou a responsável pelo Miguel, todo dia 
compartilhamos esses momentos de ver desenho e ficar junto. O meu marido é um pai muito 
presente, cuida, dá banho, põe roupa, arruma cabelo, faz tudo. Se for assunto do Miguel, eu 
empresto o dinheiro do Bolsa para o Junior que resolve, mas quem comanda tudo sou eu.  

Sempre tem alguém por perto, porque não dá né, esses negócios de amizade, tem que 
manter. Mas às vezes a gente tira um dia para ficar só nos três. Como a gente cresceu na Igreja, 
sempre fui de lá também, então quando chegamos lá, eu conheço a Igreja inteira. E no 
WhatsApp eu converso todo dia, um pouquinho com cada, mas claro que eu falo mais com o 
Junior, somos muito próximos. Com uma colega da Igreja, é uma palhaçada, ficamos enviando 
“meme” o tempo todo. Eu acho que, hoje em dia, é muito difícil uma pessoa não ter uma rede 
social, mas eu ainda prefiro falar assim, no contato, olho no olho, eu ainda acho mais legal. 
Que nem todo mundo que eu converso no WhatsApp mora por aqui, essa amiga mesmo da 
Igreja, ela mora lá no Morro, mas eu a vejo no dia de culto. Meu coração é de mãe, cabe muita 
gente. 

Nicole faz parte de uma geração que cresceu como beneficiária do Bolsa Família, tendo 
herdado de seu falecido pai o cadastro na política. É interessante observar o tom otimista e 
prospectivo ao futuro adotado por Nicole enquanto narradora de sua história. A religião ocupa 
um lugar central na forma como me informa sobre si, e sobre suas relações desde pequena, 
como com seu marido Junior, melhor amigo de infância. A leveza com a qual conta suas idas a 
restaurantes, encontros com amigas antigas, todas mães também, e principalmente, a visão de 
quem irá se tornar num futuro próximo (profissional de saúde) são centelhas de felicidade. 
Assim como na história de Ana, pois ambas disseram ter escolhido se tornar mãe para sair de 
casa, Nicole sonha com uma carreira em que possa cuidar dos outros. A ausência da figura 
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materna é para ela potência de “cuidado” em todas as suas relações, inclusive amizades. A 
fixação no território e a juventude ainda como horizonte parece permitir uma manutenção de 
laços que aparecem rompidos ou afrouxados nas histórias das demais mulheres. Nicole, ao 
narrar sua história, apresentou, em diversos momentos, uma relação harmoniosa com seu 
marido. Além disso, órfã de mãe muito nova, Nicole foi criada por seu pai que administrava o 
cadastro do Bolsa Família, tendo feito parte dos 6% dos homens beneficiários no Brasil que 
exercem tal tarefa. Ainda, a possibilidade de extrair renda própria do trabalho, os planos da 
juventude, as relações comunitárias com amigas de infância mais estreitas, a religião e a relação 
harmoniosa com o marido aparecem como fatores positivos na autopercepção de Nicole sobre 
si e sua vida. 
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7. DISCUSSÃO 
 

Seu nome era dor  
Seu sorriso dilaceração  

Seus braços e pernas, asas  
Seu sexo seu escudo  

Sua mente libertação [...]  
Contra todas as correntes  

Em uma só correnteza  
Quem faz rolar quem tu és?  

Mulher!...  
Solitária e sólida  

Envolvente e desafiante  
Quem te impede de gritar  
Do fundo de sua garganta  
Único brado que alcança  

Que te delimita  
Mulher! 

Beatriz Nascimento 
 

 Neste capítulo, a análise sistemática das narrativas expostas anteriormente será discutida 
à luz da literatura especializada, identificando pontos de convergência e divergência com outras 
pesquisas que buscaram investigar as experiências de vida de mulheres beneficiárias do Bolsa 
Família. Mais importante é o diálogo realizado a partir do referencial teórico, baseado em 
intersecções entre contribuições da sociologia da pobreza urbana e dos feminismos (em 
especial, o conceito de autonomia relacional). Nesta análise, as entrevistas com as assistentes 
sociais também serão utilizadas como subsídio analítico. 

As histórias expostas no Capítulo 6 edificam uma espécie de “artesanato social” denso 
e heterogêneo de experiências de vida das treze mulheres beneficiárias do Bolsa Família, 
residentes das favelas Dique Vila Gilda e Alemoa em Santos (SP). No entanto, é possível 
identificar certos padrões comuns presentes nas trajetórias e dinâmicas relacionais das 
entrevistadas. Um ponto crucial diz respeito à reprodução de violências (doméstica, abuso 
infantil, psicológica etc.), de forma intergeracional, ancoradas nas relações de gênero 
(DELGADO e TAVARES, 2020). As relações com homens (companheiros, namorados, 
maridos etc.) apresentam contornos negativos, indicando subordinação, dependência e 
violência, com raras exceções “positivas”. As narrativas também reforçam a centralidade da 
família e do trabalho do cuidado realizado por essas mulheres, com destaque para a apropriação 
do tempo delas em atividades domésticas e cuidado com filhas(os), idosos, pessoas doentes e, 
consequente, baixa inclusão no mercado formal de trabalho.  

A situação de pobreza é continuamente reproduzida e a inserção das entrevistadas na 
política se dá, majoritariamente, no momento que atingem o “fundo do poço” de suas vidas. 
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Não obstante, a pobreza é reproduzida em espiral e a ausência da provisão financeira masculina 
aparece como catalisador de processos de exclusão social (quebra de laços sociais, mudanças 
contínuas de moradia, precarização da habitação, violência etc.). A contínua ruptura e 
construção de laços sociais para além da esfera familiar coloca-se como um fenômeno dual, 
representando a potencialidade de amizades e redes de ajuda mútua e afeto, que, ao mesmo 
tempo, são perenes e “se desmancham no ar”. As narrativas sugerem que a autonomia destas 
mulheres é “imperfeita” (BIROLI, 2013) e é minada justamente pela reprodução de 
desigualdades sociais, em especial aquelas marcadas pela dimensão de gênero. As subseções a 
seguir exploram tais tendências.  
 
7.1 Relações de gênero e reprodução do espiral da pobreza 
 Um dos principais dramas extraídos das narrativas das mulheres entrevistadas diz 

respeito à maneira como as relações se estabelecem entre elas e homens ao longo de suas vidas. 

Desde a infância, é possível reconhecer a existência de conflitos com figuras masculinas, seja 

o pai (muitas vezes ausente), avô ou padrasto. O casamento precoce aparece como alternativas 

à “saída da casa dos pais”, aos 15 ou 16 anos, aparece como um desejo de “arranjar um marido 

bom” (SOUZA et al., 2009). A situação de privação material na infância e adolescência e o 

risco de abuso por familiares homens torna urgente a busca por “proteção”, paradoxalmente 

projetada no matrimônio. A história de Nice que, em Sergipe, trabalhou desde menina em casa 

de família, cuidando de crianças de famílias de classe média, é uma das mais ilustrativas neste 

quesito e traça um paralelo direto com a história de Leninha, arquétipo da mulher da ralé em 

Souza et al. (2009). Nice não se casou, mas, como a irmã, para “fugir das garras do padrasto” 

e melhorar de vida, se “ajuntou” com alguns homens que a abandonaram com filhas e filhos, 

sozinha. A quebra de vínculo com pais, irmãos e avôs permeia a história de vida dessas 

mulheres. 
Eu disse que minha mãe estava doente, mas era mentira eu só queria ir embora dali. Aí 
saí de lá. Mas fui morar na casinha de meu finado avô, num fui nem morar com minha 
mãe, porque ela morava com meu padrasto, que tentou abusar de mim, e abusou da 
minha irmã. E como meu avô tinha morrido, deixou um quadradinho assim, aí deixou 
pra nós, aí eu fui morar lá com dois irmãos. Ela (minha irmã) quis casar para sair da 
casa de minha mãe e fugir das garras do meu padrasto. Eu quis sair, mas fui viver 
minha vida, arrumar emprego, fazer minhas coisas. Casar não é futuro não, filha. [...] 
Aí quando eu conheci uma pessoa, eu achei que ia descansar, pensava que agora que 
estava casada eu ia descansar, porque trabalhei demais para sobreviver. Mas depois 
de 10 anos ele me abandonou filha, fazer o quê, né? (Nice) 

  

Nessa linha, a ASA1 considera que o casamento “aparece como uma luz no fim do 

túnel” para as mulheres saírem de situações difíceis e muitas vezes violentas no bojo da família. 

Para ela, a pobreza é uma “violência ali do dia a dia” e as adolescentes tendem a vislumbrar o 
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casamento e a maternidade como “saída” e “melhora de vida possível” (uma espécie de visão 

de completude) e acreditam na “ilusão de que quando casarem terão alguma autonomia” 

(ASA1). A ASA2, colega de trabalho da ASA1, considera que as meninas “anseiam o 

casamento, por exemplo, porque pensam que vai mudar alguma coisa para melhor na vida 

delas” e, na sua visão, depositam nas relações com parceiros uma esperança de algo diferente 

das violências e privações que sofreram na infância. Este é um anseio, inclusive, que culmina, 

muitas vezes, na mudança para a casa da sogra [em alguns casos de alvenaria, com menos 

pessoas], fugindo assim, da vivência nos barracos sobre palafitas. ASA2 compartilhou um caso 

de uma adolescente que atende no CRAS Alemoa que disse a ela que engravidou para sair da 

casa da mãe, onde tinha que cuidar dos irmãos menores, e que, com a maternidade, “ganharia 

responsabilidade”. Ambas as assistentes que atendem no Alemoa trouxeram exemplos de 

meninas de sete anos, em famílias que com apenas a figura materna, que já cuidam de outra 

pessoa (irmãs e irmãos) e que, portanto, a escolha por engravidar “não é consciente, mas como 

elas sempre tiveram que cuidar de bebês, elas querem o delas” (ASA2). 

Essa perspectiva é compartilhada por ASVG1 que relata a tendência de meninas de 15 

e 16 anos, residentes do Dique Vila Gilda, de “arrumarem um parceiro para tentar sair de uma 

palafita em péssimas condições [um “barraco” com 5-6 pessoas no mesmo cômodo, quase 

caindo na maré]”. Para ele, é uma forma de “sobreviver à sub-humanidade” da realidade da 

pobreza no território. As assistentes sociais do Alemoa relataram que, na maioria das vezes, a 

expectativa de melhoria é frustrada porque as mulheres “se envolvem com caras que não as 

respeitam e que cometem violência mesmo, física, emocional, psicológica” (ASA2). 

Independente da formalidade ou não do casamento, as narrativas das mulheres 

entrevistadas indicam que as relações estabelecidas com homens (companheiros) desembocam 

em narrativas de violência (seja física, psicológica, simbólica etc.) - naturalmente comunicadas 

por elas, sem que fossem feitas perguntas diretas sobre esse aspecto. As solteiras sinalizam 

experiências traumáticas “na mão de homens” e hoje gozam da distância que mantêm de “rolos” 

e “confusão” – como é o caso de Thais, Graziella (marido preso), Josefa e Luísa. Já na 

experiência das mulheres casadas, são os silêncios que descrevem melhor a situação que vivem, 

isso porque, tanto Carolina como Juliana, foram interrompidas e constrangidas pela presença 

do marido no momento da entrevista, encerrando-a de forma abrupta. Em sua maioria, as 

relações com a figura masculina – relações conjugais ou os vínculos com namorados e 

companheiros e as relações com pai ou padrastos e mesmo avôs - aparecem, portanto, sob o 

signo da violência, subordinação e dependência. Thais foi abandonada por sua mãe “por conta 
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de homem” e criada por anos por sua avó, até ser expulsa por seu avô – o que levou a uma série 

de mudanças de cidade até o encontro com “o pai de seu filho”, momento do qual menos se 

orgulha de sua vida: 
Lá foi [a] época que eu conheci o pai do meu filho, né? E a minha situação era uma 
época ruim porque lá não tinha água, não tinha luz, e ele me judiava, ele me batia, eu 
era novinha, e ele era muito ciumento, né? Eu tinha uns 17 anos, por aí. Para sair de 
lá foi difícil. Eu fui morar na casa de uma vizinha, aí nunca mais voltei pra ele, ele me 
judiava muito, eu não fazia nada de errado. Eu sofri muito na mão de homem, ai hoje 
eu penso duas vezes antes de me envolver com alguém, de casar, morar. (Thaís) 

 

Os ciúmes, o abuso excessivo de álcool e a reprodução de padrões violentos no 

comportamento dos (ex) companheiros tecem um panorama de restrições e “aborrecimentos” 

na vida destas mulheres. A sensação “liberdade” de “estar sozinha” (solteira) é quase vista como 

um alívio de situações potencialmente violentas, como no caso de Graziella e Alice: 
Meu, ele era muito ciumento, a gente brigava pra caramba. Ele era muito chato, a gente 
saía na mão de vez em quando. Muita coisa feia, xingamento, era uma coisa meio chata, 
agora tá tudo tão bem, tão na paz. Nunca rolou essa paz na minha vida. Espero que a 
gente continue nessa paz, porque senão meu filho, ele vai voltar pra lá porque agora 
tem Lei Maria da Penha. Deus abençoe, vamos ver. Temos que pensar positivo, porque 
se pensar negativo já vai dar tudo errado. Tem que pensar que ele vai trabalhar mesmo, 
que vai dar tudo certo. E se não for para ser, hoje em dia a gente não é obrigada a ficar 
com ninguém, né? (Graziella)  
 
Ele tá preso (risadas), já tem um mês e alguns dias. Eu tô sozinha com os meninos, 
graças a Deus. Me sinto muito melhor sozinha. Apesar que quando ele foi preso, a gente 
já estava separado. Mas quando ele estava na rua, ele era chato, ficava perturbando 
minha mente. [...], Mas eu também não tô assim, não tô querendo ficar com ninguém 
não. Tô mais sossegada, mais para tomar uma cerveja, tirar uma zoeira. E correr atrás 
do meu progresso, eu tô a fim de ficar só. Não que eu vá virar sapatão, mas no momento 
eu tô legal. O dia que for para ficar eu vou ali, fico, de boa. Mas se envolver com homem 
assim, não quero não, papo reto. (Alice) 
 

 A ASA1 caracteriza a violência doméstica como algo “velado, mas de uma forma 

gritante”, à medida que é naturalizada, mas há casos “em quase todas as famílias aqui no 

Alemoa”. Na sua visão, os empurrões, gritos e constrangimentos, praticados por homens contra 

as mulheres que frequentam o CRAS Alemoa, são considerados, por elas, como parte do “papel 

do homem na casa”. A assistente social também considera que “tudo que a sociedade tem de 

ruim em relação à mulher piora quando ela mora numa favela, principalmente, em uma como 

aqui [o Alemoa] que tem a incidência forte do tráfico” (ASA1). O domínio territorial pelas 

dinâmicas do tráfico, que em geral está no comando de homens, aparece, para ASA1, como um 

inibidor de denúncias de casos de violência, à medida que “aqui a polícia não entra, e muitas 

delas [das mulheres vítimas] são companheiras de "envolvidos'''. Na gestão do Bolsa Família, 

ASA1 destaca que “várias mulheres não colocam o companheiro no cadastro, pois ele está 

foragido, preso, devendo algo ou ‘corre pelo errado’, como elas falam sobre o tráfico”. Essa 
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tendência de anular o homem da política da assistência social também é percebida por ASA2, 

que comenta também situações em que o homem não é mencionado no atendimento 

socioassistencial, pois possui um trabalho que inviabilizaria o recebimento do benefício por 

parte da mulher. 

Ademais, violência como signo do cotidiano em ambas as favelas é colocada pelas 

assistentes do Alemoa pelo assistente do Dique Vila Gilda como um dos principais desafios de 

trabalhar nos territórios. Nessa linha, para o assistente social do Dique Vila Gilda, o território 

“produz violência diariamente, em todos os âmbitos, em especial nas relações de gênero, nas 

famílias, em que a gente vê várias situações de violência doméstica, que são ciclos que 

demoram a ser quebrados” (ASVG1). Ele também retrata, inclusive, a dificuldade e desconforto 

de atender uma mulher vítima de violência de gênero por ser homem (a figura do agressor).  

Os casos de Josefa e de Luísa, ambas com 61 anos de idade, reforçam o padrão 

encontrado de subordinação e dependência da figura masculina. Os homens com que se 

relacionaram desempenharam um papel de provedores financeiros, mas, durante a vida a dois, 

abusaram de vícios (álcool, jogo etc.) e “perderam tudo”, o que levou a despejos, remoções e, 

mais importante, piora na situação global de vida das famílias (inclusive com a mudança para 

os “barracos de palafitas” das duas favelas que moram). Assim, em linhas gerais, é possível 

apreender tanto nas narrativas das mulheres beneficiárias como nos relatos das assistentes 

sociais que as relações com os homens são colocadas como “estratégia de sobrevivência”, as 

quais, usualmente, com o tempo, terminam da mesma forma: na ocorrência de múltiplas formas 

de violência de gênero.  

Como exceções de relações tensionadas com homens, chama atenção as narrativas de 

Nicole e Ana, que são as mais novas entre as entrevistadas e, também, aquelas que herdaram o 

cadastro do Bolsa de seus familiares. Em ambos os casos, o marido é descrito como 

“trabalhador” e “caseiro”, ajudando nas tarefas de cuidado dos filhos pequenos. Ana e Nicole, 

representantes da segunda geração do Bolsa, sonham em estudar (Medicina e Enfermagem, 

ambas profissões ligadas ao cuidado), mas disseram estar “sem tempo” por conta das exigências 

da maternidade. Uma hipótese desta diferença é que ambas [com 20 anos] estariam no início da 

“trajetória padrão” das relações matrimoniais, em uma espécie de “lua de mel”, em que os 

homens desempenham um papel positivo, de provisão financeira e segurança emocional. Outra 

hipótese poderia estar relacionada ao fato de que ambas foram “filhas do Bolsa” e completaram 

o Ensino Médio [inclusive como condicionalidade ao benefício], assim como seus 
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companheiros [que conheceram na época da escola], que trabalham diariamente em empregos 

fixos, conforme relatado por elas. 

Independente do status civil, o “encontro relacional” com homens produz uma 

consequência comum a todas as mulheres: a gravidez (muitas vezes precoce) e, portanto, uma 

nova identidade de “mãe”. Nas narrativas de Nice, Carolina, Josefa e Ana Paula, isto está 

presente no encadeamento dos fatos, marcados temporalmente pelo nascimento de suas(seus) 

filhas(os). A maternidade é catalisadora, para elas, de um senso de responsabilidade, pois são 

desafiadas com o cuidado de filhas(os) – aspecto também identificado por ASA1 e ASA2. Para 

Nice há um “erro” da “mulher se encher de filho”. Interessante observar que em muitos casos, 

especialmente daquelas que nasceram em Santos, “liberdade” (e autonomia) aparecem em 

lembranças da adolescência, quando não tinham “preocupações”, se divertiam com amigas e 

colegas, “iam aos bailes e festas” e “passavam o dia na rua conversando” – lugares onde, 

inclusive, a maioria conheceu seus futuros (ex) companheiros.  

O trabalho do cuidado organiza a maioria das narrativas e o tempo despendido com 

tarefas domésticas, “responsabilidades da maternidade” e de familiares idosos ou doentes 

aparece como restritivo a inserção no mercado de trabalho produtivo – tendência encontrada 

também em outras pesquisas (SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020; GOMES, 2011; 

LAVINAS e NICOLL, 2010; CARLOTO e MARIANO, 2009; PASSOS e WALTENBERG, 

2016; LAVINAS, COBO e VEIGA, 2012). Cumpre salientar que quando perguntadas sobre o 

que fazem no tempo livre, a maioria das entrevistadas respondeu gostar de sair com amigas, ir 

à praia, “curtir” a família e filhas(os) e também “ficar sozinha”. Outras, inclusive, reforçaram 

que não têm “tempo para si”, pois tudo gira em torno do bem-estar das(os) filhas. Um dia típico 

é expresso nos relatos como “Ah, acordar, limpar a casa, dar banho nas meninas(os), fazer as 

coisas, né? Lavar roupa, louça, comida, essas coisas de casa” (Nicole). Maria Paula, inclusive, 

“pegou para cuidar” o filho de sua irmã que ameaçou matá-lo em uma crise de depressão pós-

parto e vive o “fardo” de cuidar de outras três filhas especiais. Ademais, para Maria Paula, o 

encontro com seu atual marido na “Terapia do Amor” da Igreja se materializou como uma saída 

à perspectiva de corte no Bolsa Família. Isso porque, a renda do trabalho do homem 

compensaria possíveis perdas do benefício e a relação com o homem, mais uma vez, é vista 

como uma “esperança” ou “estratégia de sobrevivência”. 

É importante ressaltar que, mesmo entre aquelas que repudiam novas relações com 

homens, a figura masculina ainda é vista como “provedora” do lar, responsável pelo trabalho 

produtivo. Nas histórias existe uma tendência que exprime conexões entre a reprodução de 
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dinâmicas relacionais abusivas (nas relações de gênero) e o ciclo intergeracional da pobreza – 

percepção compartilhada por ASA1, ASA2 e ASVG1. Isso porque diversas experiências ruins 

na relação com homens (violência doméstica; despejo por ausência de renda do marido que 

bebeu ou fugiu; desemprego do marido, ausência da provisão masculina etc.), dentro de um 

contexto de aguda vulnerabilidade social, aparecem como condicionante para o 

aprofundamento da espiral da pobreza, o denominado “fundo do poço” (SOUZA et al., 2009). 

A mudança de bairro, a piora na estrutura habitacional, a quebra de laços sociais e, sobretudo, 

a entrada no Bolsa Família como alternativa a este processo de vulnerabilização, ilustram como 

múltiplas carências se reproduzem a partir das relações desiguais (e violentas) de gênero 

(SILVA, 2013; ABRAMO, 2004; MOLYNEUX, 2006). A visão relacional permite identificar 

que a formação (e destruição) de laços com homens (pais, avôs, maridos, namorados, irmãos 

etc.) ao longo da vida das mulheres é central quando elas explicam suas narrativas, mas não 

exclusiva (ARRIAGADA, 2005). 

Ademais, a inserção no Bolsa aparece justamente neste “pior” momento da vida das 

mulheres entrevistadas, que é ilustrado inclusive, em alguns casos, pela mudança aos barracos 

sobre palafitas. No contexto urbano de Santos (SP), o benefício é descrito como uma 

“ajudinha”, mas também reconhecido enquanto um “direito”. Os valores repassados, embora 

residuais para a quebra do ciclo da pobreza urbana, garantem a sobrevivência básica dessas 

mulheres (em especial as solteiras e desempregadas) e as deixam “felizes”. Elas são gratas pela 

“ajuda”, mas o conteúdo das narrativas sugere que a política é incapaz de produzir verdadeiras 

transformações no dia a dia dessas mulheres e na sua autonomia (DELGADO e TAVARES, 

2020; BADUÉ e RIBEIRO, 2018; SACHETT, CARLOTO e MARIANO, 2020; CARLOTO e 

MARIANO, 2009).  
Eu comecei a pegar quando vim morar aqui no Alemoa mesmo. Foi quando eu morei 
aqui, no CRAS do Alemoa. Antes eu trabalhava, eu tinha um corre, eu tinha uns boy 
que bancava. Mas quando eu vim pra cá, minha vida azedou, que eu vim correr atrás 
de Bolsa, de direitos que eu tinha que eu achava que não eram meus. São direitos, 
né? (Graziella) 

Então, me ajuda muito o Bolsa Família. Me ajuda demais. Que nem antes meu marido 
estava desempregado e a gente vivia com esse dinheiro, entendeu? Era um dinheiro 
que ajudava e ajuda muito, no caso. Porque é fralda, é leite, meu filho tomava 
mamadeira, entendeu? É coisas básicas, é pouco, mas é um dinheiro que ajuda. Eu 
me senti feliz mesmo. (Ana) 

Quando eu comecei a pegar o Bolsa, eu falei para tu, não dava muita condição porque 
eu pegava meus benefícios, meu não, do trabalho do meu ex-marido. Quando eu me 
separei, que eu vim morar sozinha (risadas), o Bolsa foi a melhor coisa, mas ele ficou 
também para eu pagar meu aluguel. No começo o Bolsa era meu aluguel. Antes não 
fazia diferença porque eram 250, eu pegava mil e pouco por mês fora os vales todos. 
Pra mim o Bolsa Família era um engorde. Um “complemento” para os meus filhos. 
Agora tô me sentindo ótima com o Bolsa, não sei o que faria sem ele. (Alice) 
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Pelo menos da minha parte o Bolsa me ajuda bastante, mas tem muita gente que nem 
liga se perder. Se eu perder, me prejudica muito. Que nem agora, meu barraco está 
caindo, eu vou ver se consigo arrumar. (Juliana) 
 
Mudou muito, meu pai do céu. Assim, como eu pago aluguel é uma benção, é o gás, 
o aluguel, é a feira. As coisas básicas. (Nice) 
 
Aí somos eu, minha mãe e meu filho, ninguém trabalha, eu que sustento a casa com o 
dinheiro do Bolsa e uns bicos que eu faço por aí. Vivemos do Bolsa e do bico. 
Querendo ou não do Bolsa Família porque ninguém tem uma renda, minha mãe 
também é aposentada, e assim a gente tá sobrevivendo. (Thais) 
 
O Bolsa veio ajudar na alimentação mesmo. Foi bom sentir que eu estava recebendo, 
é pouquinho, mas foi bom, melhor do que nada. (Josefa) 
 

 Para a ASA1, não se pode desconsiderar que o benefício, na maioria das vezes é “a 

única certeza das mulheres”, sendo muito comum no território que o Bolsa seja o “chão de 

sustento da família”. Para ela, a situação inversa [de não recebimento ou suspensão] é a que 

mais impacta a vida das mulheres, e as condicionalidades funcionam, para ela, como uma 

psicologia reversa que causa medo nas mulheres em condições de vulnerabilidade altíssima – 

além de um certo controle sobre suas vidas. ASA1 traz como exemplo o caso do Alemoa, que 

é um território que não tem escola de Ensino Médio, e portanto, a exigência de cumprimento 

de frequência mínima de 75% seria “insana”. As adolescentes, muitas vezes, não conseguem se 

deslocar com chuva ou quando a maré sobe e invade os caminhos das palafitas. Nessa linha, a 

ASA2 relata um caso de descumprimento de condicionalidades quando houve conflito armado 

e um corpo de uma pessoa assassinada impedia a passagem de crianças de uma família para 

irem à escola. Ela também destaca as inúmeras situações de alagamento nas regiões das 

palafitas, impedindo a circulação de crianças para acessar a escola, mesmo que no próprio 

bairro. A assistente social destaca o desespero das mulheres que têm o benefício cortado ou 

negado, um sentimento mais presente, na visão dela, do que a felicidade ou alívio pela conquista 

do benefício.  

 A ASA1, ASA2 e ASVG1 acreditam que os valores do Bolsa são irrisórios, mas o 

benefício não deixa de ser uma garantia de sobrevivência e elas consideram que o fato da 

transferência ser direta e na mão das mulheres é algo “brilhante”, pois escapa da tutela do Estado 

em relação à pobreza. No entanto, a ASA2 destaca que o benefício “reflete na vida dessas 

mulheres de um jeito muito importante [...] porque é uma renda que ela pode contar todo mês”. 

Para ela: 

E aí o que eu vejo é que antes do recebimento do benefício, as mulheres criam uma 
expectativa muito grande né, de que vai ter o benefício, de que ela vai poder organizar 
a vida dela um pouquinho melhor. E aí conforme ela vai recebendo, ela ganha uma 
autonomia, uma relativa autonomia, só que aos poucos ela também vai vendo que 
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esse valor não é suficiente, que ele é muito baixo, que ela vai continuar tendo que... 
trabalhar ela já trabalhava antes de receber o Bolsa, isso é fato, pode até não ser um 
trabalho formal, com registro em carteira, mas sem dúvida ela tem uma renda vindo 
de algum lugar né... e aí ela percebe que esse valor é insuficiente e vai buscando 
outras alternativas né. (ASA2) 

 Na visão da ASA2, as mulheres seguram o programa como “uma forma de obter 

autonomia, porque acho que para elas sair desse lugar de dependência de alguém ou de que 

precisam de um companheiro [...] e começa a trilhar um caminho de planejar a vida pensando 

em si mesma”. ASVG1 acredita que a transferência de renda se materializa como uma 

ferramenta importante, principalmente quando é focalizada na mulher, permitindo mudar 

algumas situações de vulnerabilidade da família, mesmo que de forma residual. Para ele, no 

Vila Gilda, a maior favela de palafitas da América Latina, é perceptível o quanto o dinheiro 

[embora insuficiente] “faz uma diferença momentânea na vida das famílias” e as mulheres 

“agradecem como se estivéssemos salvando suas vidas” (ASVG1). Para ASA02 a inserção no 

programa não gera um rompimento do ciclo intergeracional da pobreza, mas sim uma melhoria 

na qualidade de vida. 

É preciso ter em mente que o Bolsa Família não adota uma perspectiva de gênero, 

tampouco explicita em seus objetivos o compromisso de promover igualdade entre homens e 

mulheres. A instrumentalização da mulher, no caso das narrativas aqui discutidas, não aparece 

como principal marca do Bolsa que dificulta a sua autonomia, como advogam os estudos 

feministas (CARLOTO, 2020; GOMES, 2011). A reprodução de situações violentas e de 

dependência, que aprofundam a situação de pobreza e precariedade de vida, são anteriores à 

política e a atravessam a partir da natureza das relações sociais e históricas de gênero na nossa 

sociedade capitalista (PIRES, 2012; MAGALHÃES et al., 2011). Os resultados aqui sugerem 

que os papéis de gênero (da mãe) são reforçados e podem operar como barreiras para o exercício 

da autonomia. No entanto, as narrativas das mulheres permitem a construção da hipótese de que 

tal panorama estaria menos ligado às condicionalidades e mais ao estabelecimento (ou 

rompimento) de relações com homens. 

Ademais, é possível observar, tanto na visão das beneficiárias como das assistentes 

sociais, que a transferência do dinheiro para a mão das mulheres promove um “respiro” na luta 

diária por sobrevivência, sobretudo para aquelas solteiras. Além disso, a expectativa de melhora 

das condições de vida após 16 anos de implementação é residual e aparece no fato de que 

filhas(os) não precisam trabalhar.  
Mas é assim nega, eu não tive infância, eu sofri muito, muito mesmo, se fosse 
contar do começo ao fim, ia demorar muito. Mas eu pensei nos meus filhos. Se 
Deus os deu pra mim, eu vou cuidar. Eu quis dar uma infância para eles que 
eu não tive, sabe? O que eu posso fazer por eles eu faço. Sozinha, Eu e Deus. 
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[...] A mulher nasceu pra casar, para ser feliz, para ter filhos, mas no tempo 
certo. 16, 17 anos. Quando tá namorando, a cabeça só no namorado, os 
estudos já não presta mais. Pronto. Então foca nos estudos. Namorar, sim, 
mas primeiro o estudo. Marido não pode ser seu estudo.  (Nice) 

 

O dinheiro do Bolsa é utilizado, inclusive, para “mantê-las(os) seguras(os) em casa” 

com a compra de Internet e televisão. Cumpre salientar que as condicionalidades aparecem na 

voz das mulheres como “ajudas” para organizar as tarefas domésticas e “dar uma vida melhor 

para a próxima geração”. Como explicitado anteriormente, o “destino da mulher” permanece, 

para elas, como sendo o casamento “com um homem bom”, mas “no tempo certo” – priorizando 

assim, para suas(seus) filhas(os), os estudos e não as coisas erradas (como ir em festas, ficar na 

rua, como faziam na sua adolescência) – conforme destacado por Juliana e Carolina. 

O caso de Nicole é ilustrativo nesse sentido e não deixa de apresentar contradições que 

caracterizam as experiências de vida das mulheres: ela conta que deixou de frequentar “lugares 

ruins”, terminou os estudos do Ensino Médio, possui uma relação harmoniosa com o marido, 

que ajuda a cuidar do filho, mantém laços próximos com amigas de infância e adolescência e 

“sonha com uma carreira”. Este simples ato de “sonhar” com novos rumos (para além da 

maternidade e papéis de gênero historicamente estabelecidos) pode ser vista como um 

“horizonte” positivo na constituição da autonomia de Nicole (que se formou no Ensino Médio 

e busca alçar voos maiores). Mais do que isso, como proposto neste trabalho, a expansão do 

olhar para outras relações, para além da esfera doméstica, permite capturar melhor a existência 

de uma “autonomia imperfeita” (MOREIRA et al., 2012; BARROS E MELO, 2017; PIRES, 

2012; BIROLI, 2013).  

Embora o aprofundamento sobre o “drama” da violência calcificado nas relações de 

gênero não apareça de forma específica enquanto um dos objetivos do presente estudo, a 

intenção de investigar os laços sociais e a autonomia relacional pressupõe o diagnóstico das 

relações familiares, comunitárias, de amizade etc. A questão da violência de gênero surgiu 

como um dado da realidade investigada, porém, desde o princípio as relações das beneficiárias 

com homens estiveram no radar da presente investigação – à medida que ao adotar uma 

perspectiva feminista é preciso considerar as múltiplas dinâmicas de interação das mulheres na 

sociedade, sobretudo com o gênero masculino (MACKENZIE, 2019; BIROLI, 2013; 

KAABER, 1999). 

 

  



175 
 

7.2 Laços sociais comunitários: conflitos, ajuda mútua e afetos 
 Conforme explicitado na Introdução, a presente pesquisa buscou mapear diferentes 

laços sociais estabelecidos pelas mulheres beneficiárias do Bolsa Família, para além da esfera 

familiar. A literatura especializada sinaliza que a construção de um tecido complexo de 

sociabilidades pode propulsionar a inclusão social, à medida que surgem novos acessos a 

recursos e estratégias de sobrevivência (ARRIAGADA, 2005; PUTNAM e CAIAZZA, 2005; 

KABEER, 1999; BILAC, 2006; MOLYNEUX, 2002). Assim, a investigação sobre a dimensão 

comunitária da autonomia exige um olhar para os laços sociais que ultrapassam a esfera familiar 

e doméstica. Nas narrativas das mulheres entrevistadas, os laços intrafamiliares funcionam 

como um entrave à autonomia das mulheres, uma vez que reproduzem violências e situações 

que podem ser vistas como “de subordinação” – indo ao encontro da teoria sobre autonomia 

relacional na esfera doméstica, que afirma que esta é minada pelas desigualdades de gênero 

(BIROL, 2016). As exceções, conforme já pontuado, são as histórias de Nicole e Ana, as jovens 

mulheres de 20 anos que herdaram a titularidade do programa de seus pais, completaram o 

Ensino Médio e dizem ter relações harmoniosas com seus maridos [que “trabalham fora”, mas 

também ajudam nas tarefas domésticas]. Como visto, esta exceção pode se dever ao 

cumprimento de condicionalidades pela geração anterior do Bolsa, mas também pode se dar 

por estarem no início de um ciclo que tende a se repetir na relação de gêneros nesta família, 

sendo esta etapa “idílica” apenas um momento de uma trajetória que terminará em ruptura e 

aprofundamento da pobreza. 

 Como pontuado pela sociologia da pobreza, a ausência ou quebra de vínculos sociais é 

uma das catalisadoras do processo de exclusão social (PAUGAM, 2005; CASTEL, 1997; 

SUBIRATS et al., 2002; MARQUES, 2009). Como uma espécie de espiral, a situação de 

pobreza é reforçada pela solidão e o isolamento social e, no caso das mulheres, é profundamente 

marcada pela dimensão de gênero (BILAC, 2006; MOLYNEUX, 2002; ARRIAGADA, 2005).  

 As narrativas das treze mulheres beneficiárias do Bolsa Família residentes do Alemoa 

e Dique Vila Gilda permitiram captar que as relações no bairro e com a vizinhança não são 

destituídas de conflitos. Estes estão relacionados, segundo as entrevistadas, à falta de 

“confiança” nas outras mulheres da favela, por conta de fofoca, discriminação e não aceitação 

“por serem de fora”. Mais do que isso, é possível perceber uma separação entre mulheres 

casadas, que mantêm laços de amizades com outras vizinhas também casadas, e mulheres 

solteiras, excluídas, julgadas e vistas como potencial ameaça para “roubar o marido”. Alguns 
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relatos ilustram essa cisão que retoma a centralidade das relações de gênero na dinâmica dos 

bairros: 

Hm, fofoca. Olha, sim, aqui é todo mundo muito fofoqueiro. Mas não fofoca pra fazer 
confusão, mas tipo assim todo mundo sabe da vida de todo mundo. Por exemplo, aqui 
tem muito disso “ah, aquela fulana lá sai com homem casado”, essas coisas assim. 
Coisas que favela tem. Mas entre eu e as meninas [casadas] não têm não. (Ana) 

Aqui não tenho amiga não, e nem quero nesse lugar, deus me livre. As pessoas aqui 
são todas falsas, ficam metendo pau por trás [sic]. (Juliana) 

Na falsidade é melhor ficar sozinha mesmo. Aqui não tem falsidade, mas na vida tem. 
Mas não dá né pô, se tu tem namorado, fica chato, né? Eu mesma já tenho casos de 
amiga minha que tá namorando/casada e encontrou a amiga na cama com o marido. 
Então eu evito ter amigas. Sempre abri o olho com uma amiga minha, que eu também 
desde pequena, hoje também só falo pela Internet. Sempre falei pra ela “abre o olho, 
a menina que fica o dia todo na tua casa, tá atrás do teu marido”. Ela foi trabalhar, 
chegou e estavam os dois. Agora a moça que mora ali disse que o marido também, 
que ele estava com a namorada. Eu disse que não prestava. Hoje em dia não presta. 
Aqui no bairro tem muita fofoca. [Karina] 

 A assistente social ASA2 sinaliza que os conflitos das mulheres entre si, no nível da 

favela, se ligam a fofoca e “brigas verbais, que raramente ultrapassam a fronteira da agressão 

física” – o que, para ela, é diferente no caso dos homens e meninos que, muitas vezes envolvidos 

no tráfico de drogas, ameaçam um ao outro com violência, inclusive em casos de ciúmes das 

suas companheiras com “colegas”. Para ela, as “relações particulares acabam se tornando muito 

públicas na periferia” (ASA2) e a moralidade das mulheres casadas em relação às solteiras está 

ligada ao fato de que homens “olham a vizinha” pela “proximidade dos barracos”. Os resultados 

da presente pesquisa contrariam o AIBF II, que sinaliza para a existência de cooperação entre 

as mulheres da favela. Neste caso, as narrativas expressas aqui se aproximam mais do fenômeno 

observado por Marins (2018), que identificou padrões de distinção social entre as mulheres 

beneficiárias e não beneficiárias. 

 As narrativas indicam que a solidão e isolamento são mais presentes entre as mulheres 

solteiras, que são desafiadas, muitas vezes, a reconstruir novos laços nas favelas sobre palafitas, 

após separações traumáticas de antigos relacionamentos com homens (conforme exposto 

anteriormente). Tal resultado vai ao encontro com Suárez e Libardoni (2007) e Barros e Melo 

(2017) que argumentam a favor de um padrão de ausência de laços comunitários entre as 

mulheres beneficiárias. A discriminação aparece também em relação às mulheres solteiras que 

recebem o Bolsa, vistas no bairro como “folgadas”, “fazedoras de filho” ou “não merecedoras” 

– como em Marins (2017, 2012) e Eiró (2019). Ainda, aquelas que são de fora de Santos, e que, 

portanto, migram de outros municípios (do Nordeste, de São Paulo etc.) são as que mais sentem 

essa dificuldade de criar laços nos bairros – caso de Thaís e Nice. 
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As pessoas aqui no bairro discriminam quem recebe o Bolsa, eu já escutei “Quero 
ver quando esse Bolsa acabar o que tu vai fazer da tua vida”. Muita mulher, muita 
fuxicagem, quem não tem o que fazer. Esse povo comenta quando vê a gente. [Nice] 

Quando eu cheguei não me senti muito aceita não, mas fazer o que? A gente vai né… 
vai entrando aos poucos, entre becos e vielas [Thaís] 

 Elas disseram que sentem falta de ter “colegas mais próximas”, amigas “com quem 

contar”, e com isso relembram os dias de juventude, em que se sentiam “livres”, sem 

responsabilidade. Para algumas das entrevistadas, as relações com outras mulheres se resumem 

à vizinhança próxima, com cordialidade, mas sem profundidade. 

Me afastei de todas as amigas. Tem essas ai, minhas vizinhas, mas é bom também 
cada um na tua casa. Amiga, mas mais no “oi, oi”, colega, conhecida, aquela coisa, 
mas não confio muito não. [Thaís] 
 
Com a vizinha, a gente fala assim, mas é só colega de porta mesmo, não fico assim 
batendo papo muito não. [...] Eu não tenho amiga assim, e também nem quero. Hoje 
em dia, se você for pedir conselhos, você vai pro caminho errado. Então é melhor 
você ficar sem conselhos. É melhor. [Karina] 
 
Eu converso com todo mundo porque a gente precisa um do outro pra não viver 
sozinha no amanhã. [Josefa] 
 
Fico aqui sentadinha, vendo televisão ou vou lá para a praça sentar, ver os 
movimentos, ficar conversando com as meninas. Aí, tu viu, tudo sentada lá bebendo 
com o rapaz. Quando eu canso, entro para dentro. Às vezes, ela manda me chamar. 
Meu filho veio almoçar hoje aqui, fritei uns frangos, aí eu bem falei: “Agora tchau 
que eu vou lá para rua”. Meus filhos falam, “não vou na minha mãe não, porque ela 
não fica em casa”, aí eu falo, “eu não, vou ficar dentro de casa? Se tá chovendo, tá 
calor, eu vou pra rua”. Vou lá conversar, canso, entro, volto de novo. [Carolina]  
 

 Já as mulheres casadas combinam com outras, que consideram amigas, passeios com os 

filhos, festas, churrascos etc. No caso de Carolina, muitas confiam o cuidado de suas(seus) 

filhas(os) a ela quando vão trabalhar. Tanto Ana como Karina foram as únicas que 

estabeleceram laços de amizade com mulheres que conheceram no CRAS, mantendo as 

atualizações por Whats ou no dia que vão sacar o benefício juntas. Todas as entrevistadas 

alegaram conhecer outras mulheres beneficiárias, de redes anteriores, e Nicole disse que suas 

amigas de infância são todas mães e recebem o Bolsa, se reunindo para juntar as(os) filhas(os) 

com frequência. O CRAS aparece nas narrativas como um espaço de frequência pontual e são 

poucas aquelas que disseram frequentar os grupos, alegando falta de tempo.  

 Nessa linha, há uma tendência de que certos laços criados “fora” da esfera doméstica 

são permeados pelo reforço de estereótipos de gênero, com uma moralidade da “boa mulher” 

(casada) versus aquela que ameaça o casamento da primeira por ser solteira (PIRES, 2012; 

BIROLI e MIGUEL, 201). O “medo de perder o marido” constitui-se também como um medo 

de perda de provisão financeira e, portanto, aumento da vulnerabilidade financeira e social. Em 
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termos globais, os conflitos envolvendo o tráfico de drogas e violências no bairro também 

operam como constrangedores para formação de novas sociabilidades para além de raios 

próximos dos becos em que vivem. Elas disseram que tendem a não ficar “circulando” para 

além da área que consideram “segura”. Por esse motivo, a maioria das entrevistadas, inclusive, 

confessou que hoje está feliz por viver em “caminhos [de palafitas] familiares e tranquilos”, 

distante das bocas e do centro do tráfico, sem muita confusão e som alto.  

Mas daqui do bairro eu conheço todo mundo. Eu não gosto muito de sair, sou mais 
caseira mesmo. Mas não tenho problema com ninguém, não sou de confusão nem 
nada. Aqui é um beco muito sossegado porque é bem familiar, sabe? Muito família, 
eu às vezes quando penso em me mudar daqui eu fico até meio triste porque eu penso 
que eu nunca mais vou morar num beco desse, porque aqui acaba sendo mais 
senhora, entendeu? Cada um na sua casa às 21h-22h da noite, você não vê criança 
correndo. Ali pra Comporta você vê que é bem bagunçado, mas aqui é um beco muito 
calmo, muito sossegado. [Ana]  

 No entanto, estes padrões não são sozinhos capazes de explicar a complexidade das teias 

relacionais criadas por estas mulheres ao longo de suas vidas. Como pontuam Delgado e 

Tavares (2020) e Suárez e Libardoni (2007), a construção de pontes que promovem afetos e 

ajuda mútua entre mulheres se materializa como uma alternativa aos demais dramas e traumas 

que vivem nas relações conjugais. Nesse aspecto, cumpre salientar que a mãe, a ex-sogra e a 

filha são figuras indispensáveis na “ajuda” financeira de Thaís, Karina, Carolina, Nice, Ana, 

Graziella, Alice e Adriana. Ademais, colegas e amigas de infância aparecem como uma “mão 

estendida” a elas quando alcançaram o fundo do poço (vizinha de Thaís que a acolheu quando 

foi violentada; amigas de Graziella e Carolina que doaram/venderam os barracos para ela). 

 Nice considera que o Dique Vila Gilda é um lugarzinho que nem uma mãe, tem pessoas 

boas, que ajudam. A sua relação com Aurora, sua vizinha “senhorinha”, é ilustrativa de como 

certos afetos são construídos a partir da identificação de pontos em comum de “sofrimento”, 

servindo assim como espaço de compartilhamento e “cura”. A manutenção de conversas diárias 

serve para ela como companhia e, conforme exposto por Ana e Nicole, é importante ser 

conselheira das amigas porque nunca se sabe quando irão precisar. Nesse sentido, em algumas 

é possível perceber que em algumas narrativas há um senso da importância das amizades e de 

outras relações para além da família – como disse Josefa "a gente precisa uma da outra para não 

viver sozinha no amanhã”. 
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7.3 Autonomia relacional: a centralidade das relações de gênero 
 As narrativas aqui expostas ilustram uma heterogeneidade de casos, trajetórias e 

percepções de mulheres beneficiárias do Bolsa Família sobre suas próprias vidas. A perspectiva 

relacional – tanto para pensar o fenômeno da pobreza como da autonomia – expande a ideia de 

que autonomia e subordinação são dicotômicas e, portanto, excludentes entre si. As 

contradições que permeiam as narrativas ilustram a complexidade da realidade social daquelas 

pessoas que vivem em situação de múltiplas carências. O conceito de autonomia relacional 

pressupõe que todas são “seres em coletividade” ou “eus em relação” (BENHABIB, 1998; 

HOAGLAND, 1988; REDSHAW, 2014; MACKENZIE, 2019). As relações sociais são o 

substrato que nutre (ou imobiliza) as capacidades para a tomada de decisão “autônoma” 

(KELLER, 1985; HOAGLAND, 1998; NEDELSKY, 1998). O presente estudo buscou 

aprofundar a discussão sobre o campo das dinâmicas relacionais (familiares, amorosas, afetivas, 

comunitárias etc.). Isso porque parte-se da premissa de que a ideia de “individualidade nas 

tomadas de decisão” priorizada na abordagem liberal reduz o fenômeno da autonomia a uma 

visão atomista (MACKENZIE, 2019). Ainda assim, é importante destacar o fato do benefício 

de o Bolsa Família ser entendido pelas beneficiárias como uma “ajudinha”, sobretudo quando 

se considera o contexto de pobreza urbana, diferente daquele investigado por Rego e Pinzani 

(2013), no qual há uma percepção de ganhos mais substantivos da autonomia das mulheres. A 

não atualização dos valores, os processos de exclusão social no meio urbano (que são distintos 

do rural) e a ausência de um foco para combater desigualdades estruturais podem contribuir 

para esta “percepção” sobre a política em suas vidas. Outro ponto que merece ser destacado diz 

respeito à reprodução de padrões de violência e à subordinação entre gerações de mulheres 

(como é expresso nas narrativas de Luísa e Graziella, mãe e filha).  

 A ASA2 informou ter uma visão um pouco romântica da realidade, pois percebe na sua 

experiência como assistente social do Alemoa que a mulher beneficiária “passa a ser uma 

pessoa que consome na sociedade, agora uma cidadã vista pelos olhos do mercado e do Estado”. 

Assim como ASA1, ela também destaca a existência de uma “relativa autonomia”, uma vez que 

os ciclos de pobreza não são quebrados e, tampouco, os padrões violentos das relações de 

gênero. ASA2 considera as mulheres beneficiárias como “extremamente fortes”, pois 

“conseguem sair de situações que, talvez, uma outra pessoa com renda não conseguiria” e só 

têm disposição de cair e levantar muitas vezes porque sabem que não andam só. Essa visão das 

assistentes sociais já concorre com o estereótipo de que apenas os homens são seres 

“autônomos” (REDSHAW, 2014). 
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 Nessa linha, a perspectiva da autonomia relacional permite uma expansão do conceito 

usualmente utilizado por estudos sobre gênero e Bolsa Família – mesmo aqueles com 

abordagens feministas. No caso das mulheres beneficiárias aqui entrevistadas, a autonomia é 

imperfeita, justamente pela formação das relações de gênero, que ditam os “papéis” que a 

mulher deve ocupar ao longo de sua vida: filha, esposa e mãe. Conforme explicita Biroli (2015), 

este diagnóstico permite compreender a autonomia a partir da posição das mulheres nas relações 

de gênero e a noção de “imperfeição” como uma expressão regular deste fenômeno o desvincula 

de estereótipos de gênero. Interessante observar que, neste estudo, aquelas que fogem ou 

rompem com qualquer um desses padrões são vistas como “desviantes” e excluídas de outros 

laços sociais que se formam para além da esfera doméstica. A presente pesquisa, ao adotar o 

conceito de autonomia relacional, identifica que todas as dinâmicas relacionais das mulheres 

são mediadas pelo gênero e, portanto, sua autonomia não pode ser pensada fora dessas relações 

(BIROLI, 2013; MACKENZIE e STOLJAR, 2000; STOLJAR, 2018). O rompimento de 

relações violentas e abusivas com homens, por exemplo, pode engendrar processos de solidão 

e isolamento social, uma vez que “mulheres solteiras” são vistas como “más” por outras 

integrantes da favela em que vivem.  

Ainda assim, as narrativas demonstram que existem espaços, quase como microfissuras, 

para construção de laços de ajuda mútua e afetos para além do eixo filhas(os)-marido-família. 

As histórias mostram que, mesmo com a inserção no Bolsa Família, que promove uma certa 

melhora de vida material dessas mulheres, a situação de pobreza urbana é marcada pela 

exclusão do mercado de trabalho formal, sobrecarga doméstica com filhas(os), dependência 

financeira do marido, violência doméstica, precariedade habitacional e, em alguns casos, os 

mais críticos, ausência de outros laços sociais para além da esfera doméstica. Estes laços 

aparecem quase como uma “cola” em algumas situações de extrema precariedade e nas 

narrativas mais marcantes foram “ajudas” indispensáveis para superar situações de risco (como 

na história de Thaís, Nice, Graziella e Luísa). Assim, é possível argumentar que as relações 

sociais, em suas múltiplas configurações, são ao mesmo tempo construtoras e destruidoras de 

autonomia de mulheres beneficiárias do Bolsa Família. Como explicitado por Friedman (1997), 

as relações sociais podem promover o desenvolvimento da autonomia da mulher, mas a falta 

de vínculos apropriados – e a construção de laços baseados na violência e estereótipos/papéis 

de gênero – podem minar o seu exercício. Com isso, reforça-se o pressuposto da autonomia 

como fenômeno relacional, complexo e que não se esgota na análise das tomadas de decisão 

individuais – a sua análise exige um aprofundamento do “contexto” no qual as pessoas vivem, 
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inseridas em “trocas” e relações cotidianamente (MACKENZIE, 2019; KAABER, 1993; 

MOLYNEUX, 2002). 

 



182 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sussurro sem som 

Onde a gente se lembra 
Do que nunca soube 

Guimarães Rosa 

 O presente estudo buscou explorar como os laços iniciados e potencialmente 

transformados impulsionam ou minam a autonomia de mulheres beneficiárias de um programa 

de transferência de renda (Bolsa Família), em especial após elas começarem a receber o 

benefício. Para tanto, a investigação se propôs a desenvolver uma discussão teórica em torno 

dos conceitos de pobreza e autonomia, delimitando ambos a partir de uma perspectiva relacional 

– desde uma revisão que incorpora contribuições da sociologia da pobreza e dos feminismos. 

Como operacionalização empírica, foi realizado um estudo de caso, baseado na análise de 

narrativas e história oral, em dois bairros periféricos do município de Santos (SP) – Alemoa e 

Dique Vila Gilda – onde residem, em moradias sobre palafitas, trezes mulheres beneficiárias 

do Bolsa Família entrevistadas para fins desta pesquisa. Em paralelo, foram realizadas 

entrevistas com três assistentes sociais que trabalham nos CRAS que atendem os respectivos 

territórios, além da manutenção de diários de campo e análise documental de informes e 

normativas “oficiais” publicadas pelo Governo Federal [que versam sobre a dimensão de gênero 

e a autonomia de mulheres beneficiárias do Bolsa Família].  

 Após a exposição dos resultados no formato de narrativas consolidadas e a discussão 

destas à luz da literatura, cabe a realização de um balanço das principais reflexões aqui 

fomentadas e das contribuições realizadas. Em seguida, serão elencadas as limitações da 

pesquisa e algumas recomendações para futuras agendas investigativas. 

Retomando as perguntas de pesquisa, a presente dissertação foi capaz de responder que 

existem sim espaços para que laços sociais se iniciem após a inserção das mulheres no Bolsa 

Família [como no caso de Ana e Karina que conheceram amigas no CRAS], mas não como 

efeito direto e sistemático da transferência de renda. O caráter residual desse fenômeno pode 

ser explicado não só pela condição de pobreza e exclusão social, mas também pela própria 

dinâmica de construção e destruição de relações ao longo da vida (e sobretudo a partir do início 

das trajetórias dessas mulheres enquanto beneficiárias do programa) que ultrapassa os limites 

de uma política pública de transferência de renda. Isso pode ser explicado inclusive pela teoria 

da sociologia relacional – tal como pela ideia de autonomia relacional – uma vez que todas as 

pessoas são “eus em coletividade” ou “eus em relação” desde o momento que nascem, sendo, 

no caso das mulheres entrevistadas, “filhas”, “mães”, “beneficiárias”, “esposas”, “viúvas”, 
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“solteiras”, “amigas”, “irmãs” etc. Assim, os momentos pós-inserção no programa não 

demonstram ser mais propícios para iniciar novos laços e promover transformações em outros 

antigos.  

Nas narrativas das entrevistadas e das assistentes sociais, fica evidente que o ciclo 

intergeracional da pobreza, os padrões de relações de gênero violentas e os conflitos 

comunitários não se alteram substancialmente com a sua inserção no Bolsa. Nessa linha, 

observa-se que o benefício do Bolsa Família é uma “ajudinha” em um contexto de pobreza 

urbana. Tal percepção não deixa de estar condicionada ao momento histórico no qual os dados 

foram coletados, pois as mulheres estavam recebendo quantias inéditas (e superiores ao Bolsa) 

via Auxílio Emergencial. Levando em conta esse contexto, é importante problematizar o termo, 

à medida que embora classifiquem o benefício desta forma o consideram indispensável para a 

sua sobrevivência.  

No estudo de caso empreendido, as relações com maridos, companheiros e até mesmo 

outros familiares homens se mostrou como um dos elementos que impede o desenvolvimento 

de melhor qualidade de vida e autogoverno das mulheres, o que é indicado pela literatura 

feminista. Ainda assim, é importante considerar os casos em que laços fora do âmbito familiar 

promoveram uma “ajuda” (financeira e emocional) em momentos em que elas atingiram o 

“fundo do poço” – sendo destacados principalmente nas histórias das mulheres solteiras ou 

divorciadas e viúvas. De forma excepcional, duas narrativas [de Ana e Karina] trouxeram a 

possibilidade de criação de novos laços com outras beneficiárias, que conheceram no CRAS e 

mantém um laço de amizade, encontrando-se para ir sacar o benefício juntas. As histórias das 

mulheres da “Geração Bolsa Família” [Ana e Nicole], apontam também para a potencialidade 

do programa nas transformações a longo prazo, principalmente das crianças e adolescentes 

atendidas. Ademais, neste trabalho foi possível observar, na perspectiva da gestão de políticas 

sociais (e, portanto, do campo de estudos da Administração Pública), que o Bolsa Família se 

materializa não só como uma renda, mas também como uma porta de entrada para uma rede de 

serviços da proteção social, como assistência, educação e saúde. Este pode ser visto como o 

início de uma cadeia de inclusão social. 

Assim, ao adotar o conceito de autonomia relacional, o presente trabalho complexifica 

a análise dicotômica entre subordinação e autonomia, presente em trabalhos anteriores que 

abordam o tema. O “artesanato” social construído a partir do conteúdo das histórias orais das 

beneficiárias entrevistadas sugere que a autonomia deve ser pensada enquanto um fenômeno 

relacional. Nessa visão, ser autônoma está diretamente relacionado a ter relações mais justas, 
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principalmente dentro da esfera doméstica, à medida que este é um espaço de reprodução de 

violência contra as mulheres. Em contraposição aos estudos que adotam uma abordagem liberal 

para discutir o tema, a presente análise deslocou o fenômeno da autonomia para um campo mais 

amplo e explorou as diversas “teias” criadas como estratégias de sobrevivência de mulheres 

pobres (seja o casamento ou a amizade com uma vizinha que a acolhe). Em diálogo com outros 

estudos que mobilizam uma abordagem feminista, foi possível identificar que os padrões das 

relações de gênero são os principais impeditivos para impulsos na autonomia das mulheres 

beneficiárias do Bolsa Família.  

Uma outra contribuição deste estudo refere-se ao uso do método de história oral, sob a 

perspectiva da tradição uspiana, que aproxima o campo de análise de políticas públicas ao da 

História Social. Mais do que isso, o Capítulo 6 busca servir como uma documentação escrita 

de experiência de vida de mulheres beneficiárias, atrizes usualmente apagadas e silenciadas, 

mas agentes da História do Tempo Presente. As políticas públicas usualmente escapam aos 

estudos historiográficos, e, portanto, este esforço se coloca como uma aproximação de 

fronteiras acadêmicas. A aproximação de distintas abordagens teóricas que discutem o 

fenômeno da pobreza (fruto de proposições da sociologia e dos feminismos) aliada à adoção do 

método de narrativas, cristalizado principalmente nas histórias orais, materializa-se como uma 

tentativa de abordar o tema de forma interdisciplinar. 

Enquanto um estudo exploratório e qualitativo, esta dissertação possui uma série de 

limitações, porém apenas as principais serão apresentadas à leitora. Em primeiro lugar, o estudo 

é situado e contextualizado em dois bairros periféricos de um município urbano (Santos) do 

Estado de São Paulo (SP), sendo considerado um dos mais “desenvolvidos” da região. As 

dinâmicas que marcam os territórios vulneráveis na cidade são elementos centrais na 

configuração de laços sociais, e, por isso, condicionam experiências distintas em outros 

municípios, regiões ou até mesmo em outros bairros de Santos. As mulheres entrevistadas eram 

todas residentes de moradias sobre palafitas, tipo habitacional que também engendra padrões 

de proximidade com a vizinhança (os barracos são grudados um no outro e as janelas, saídas, 

portas se conectam ao longo dos becos). Nessa mesma linha, a seleção das entrevistadas foi 

realizada a partir de alguns critérios (idade, raça, tempo de moradia no bairro, tempo de inserção 

no Bolsa, estado civil etc.) mas limita-se a alguns espaços das favelas onde o acesso foi possível 

– devido a restrições territoriais por parte da organização do tráfico de drogas, por exemplo. A 

isto, somam-se as restrições impostas pela pandemia que impediram a realização de mais 

entrevistas. A ida a campo presencialmente pela pesquisadora ficou restrita ao período de 
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outubro de 2020, em que os indicadores epidemiológicos estavam relativamente controlados na 

cidade. 

A segunda limitação diz respeito ao fato de que não houve tempo e disponibilidade para 

realização de mais de uma conversa com as entrevistadas – o que poderia contribuir para o 

aprofundamento de algumas questões identificadas em um primeiro encontro, criando espaços 

de maior confiança para tratar de temas sensíveis.  

A terceira limitação refere-se à realização de entrevistas apenas com as assistentes 

sociais do CRAS Alemoa e o assistente social do CRAS Rádio Clube, que embora representem 

a totalidade de profissionais dessa categoria destes equipamentos, não atuam sozinhos, tendo 

como colegas psicólogas e técnicas. A visão destas últimas profissionais poderia agregar novos 

contornos para as reflexões realizadas aqui. 

A quarta limitação relaciona-se à impossibilidade de entrevistar mulheres não-

beneficiárias do Bolsa Família, mas residentes dos mesmos bairros que as beneficiárias. Esse 

esforço poderia agregar uma visão comparada sobre as dinâmicas relacionais e os padrões de 

impulso ou restrição à autonomia. Além disso, essa fonte também poderia contribuir para a 

análise das mudanças que ocorrem na vida das mulheres após a sua inclusão na política de 

transferência de renda.  

Outras investigações podem vir aprofundar as conexões entre a ausência de laços 

comunitários e a presença de relações com companheiros que reproduzam padrões de violência 

e abuso. Nesse sentido, a ampliação da discussão sobre as diferenças entre as relações sociais 

estabelecidas por mulheres pobres na esfera pública e privada materializa-se como um caminho 

interessante para os estudos feministas. No campo de estudos de políticas públicas, o debate 

sobre gênero e transferência de renda deve permanecer em alta, principalmente em um contexto 

de continuidade da pandemia e após a criação do Auxílio Emergencial, que elevou os valores 

do benefício para patamares inéditos, sobretudo em sua primeira edição. 

A despeito das limitações e percalços enfrentados no percurso de pesquisa, acredita-se 

que a presente dissertação foi capaz de trazer algumas contribuições para o debate de pobreza 

urbana e laços sociais, gênero e políticas públicas, além da discussão de autonomia na esfera 

democrática. Mais do que isso, ao analisar a posição das mulheres nas relações de gênero em 

seus demais laços interpessoais, foi possível reforçar a ideia de autonomia imperfeita como uma 

expressão regular e não desviante, o que a liberta de estereótipos de gênero e considerações que 

consideram a autonomia com sinônimo de “independência” das mulheres. O presente estudo 

lança luz sobre a necessidade de politizar os aspectos da vida privada e os laços interpessoais 
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das mulheres em quaisquer análises que busquem discutir questões relacionadas à redução das 

desigualdades de gênero. 
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ANEXOS 
 
Anexo I – Roteiro semiestruturado de entrevista com as mulheres beneficiárias 

o Você poderia me informar seu nome, idade e com qual raça se identifica? 
o Você poderia me contar um pouco da sua história de vida (como foi sua infância, 

adolescência) 
o Há quanto tempo você mora no bairro (Alemoa ou Dique Vila Gilda)?  
o Como você veio morar aqui? 
o Há quanto tempo você é beneficiária do Bolsa Família? 
o O que você sente que mudou desde que começou a receber o benefício? Como você se 

sentiu? 
o Como é a sua relação com sua família, filhas(os), marido? Mudou algo depois que você 

passou a receber o Bolsa Família? 
o Você poderia me contar como é a relação com as suas vizinhas? E aqui no bairro em 

geral, como você se sente em relação às pessoas? 
o E suas amigas?  

Você frequenta alguma Igreja/religião? Você se relaciona com alguém lá? 
o Você poderia me descrever como é um dia típico seu 
o Você poderia me descrever como é seu final de semana 
o O que você costuma fazer em seus momentos de descanso/lazer? 
o Você poderia me descrever como é quando você vai ao CRAS (Vai sozinha? Conversa 

com quem? Frequenta os grupos? Conheceu alguém lá?) 
o Você conhece outras mulheres que recebem o Bolsa? Como é a sua relação com elas? 
o Você sente que sua vida melhorou depois do Bolsa Família? E as suas relações? 

 
Anexo II - Roteiro semiestruturado de entrevista com as(os) assistentes sociais 

o Você poderia me contar um pouco da sua trajetória profissional  
o Há quanto tempo você atua nesse CRAS (Alemoa ou Rádio Clube)? 
o Na sua visão, qual a principal mudança que ocorre quando a mulher passa a receber o 

benefício do Bolsa Família? 
o Na sua visão, como você acha que as mulheres beneficiárias se sentem por serem 

titulares do benefício? 
o Como você acredita que as relações familiares podem ser afetadas pelo recurso? 
o Como você enxerga as relações sociais dessas mulheres? Fracas, fortes, esparsas? 
o Na sua visão, as mulheres beneficiárias criam novos laços sociais a partir do 

recebimento do benefício? 
o Que tipo de relações vocês, assistentes sociais, estabelecem com as beneficiárias? Você 

acredita que os grupos podem promover novos laços entre elas? 
o Nos relatos das beneficiárias, pude captar uma certa incapacidade de ruptura do ciclo 

intergeracional da pobreza, mesmo com o Bolsa Família? Como você enxerga isso? 
o Nos relatos também observei que essas mulheres optam por casar (e engravidar) 

precocemente para sair da casa dos pais. Como você acha que isso afeta a vida delas e 
os outros laços sociais que elas mantêm? 

o Tendo em vista o atendimento das beneficiárias, qual o maior desafio de trabalhar no 
CRAS (Alemoa ou Rádio Clube)? 
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Anexo III – Localização do Dique Vila Gilda e Alemoa na Zona Noroeste (Santos – SP) 

 
Fonte: Extraído do Painel de Monitoramento do Instituto Eco Faxina (2021). Elaboração própria. 
 

Anexo IV– Perímetro da favela do Alemoa 

 
Fonte: Instituto Eco Faxina (2021). Elaboração própria. 
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Anexo V – Fotos do Alemoa 

 
Fonte: Instituto Eco Faxina (2019) e Acervo pessoal. 

 
Anexo VI – Localização e extensão do Dique Vila Gilda 

 
Fonte: Instituto Eco Faxina (2021). Elaboração própria. 
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Anexo VII – Fotos do Dique Vila Gilda 

 
Fonte: Vidas sobre Vigas – Página do Facebook (2018) 
 

 
Fonte: Vidas sobre Vigas – Página do Facebook (2018) e Acervo pessoal. 
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Anexo VIII – Etapas da codificação dos relatos  
Categorias iniciais Categorias intermediárias Categorias finais 

Ausência paterna/materna ou 
quebra de laços com familiares 

Isolamento social e solidão Ausência ou quebra de 
laços sociais 

Quebra de laços com amigas 
da infância/adolescência 

Quebra de laço com ex 
companheiro 

Sente falta de ter amigas 

Fofocas no bairro 

Discriminação das vizinhas por 
ser mulher solteira 

"Não me sinto ainda muito 
aceita no bairro" 

"Me viro sozinha" Senso de independência 

"Fico na minha" 

Barraco vendido/doado por 
amiga/sogra/mãe 

Apoio financeiro Construção de redes de 
afeto e ajuda mútua 

Emprego e renda por contatos 
no bairro 

Ajuda de 
mãe/filhas/irmãs/sogras 
quando "passou dificuldade" 

Conselheira das vizinhas Afetos diários 

Companhia para passar o dia 

Conversas de porta 
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Amizade com as senhoras 
("são como mães") 

Manutenção de laços de 
infância em outro bairro 

Amizades entre as "casadas" 
Grupos no WhatsApp para 
manter contato com amigas e 
familiares 

Companhia para sacar o Bolsa Laços pontuais 
estabelecidos a partir do 

Bolsa Família Amizade no CRAS/posto de 
saúde 

Cuidado de filhas(os) Cuidado e sobrecarga 
doméstica 

Relações de gênero: 
violência e subordinação Cuidado de irmãs/irmãos 

Cuidado de pessoas doentes 

Cuidado de idosas(os) 
Maternidade gerou 
"responsabilidade" 

Amiga do ex-marido: "cuida" 
das coisas dele 

Conflito com familiares 
homens 

Relações conflituosas com 
pai/irmão/avô 

Abuso sexual na infância 
Casou para sair da casa dos 
pais 

Casamento: violência e 
subordinação 

Mudou de bairro/casa por 
conta do marido e deixou 
amizades para trás 

Conflitos por questões 
relacionados às(aos) filhas(os) 

Aborrecimentos 
Violência doméstica 
Marido abuso de bebida 
Marido sente ciúmes 
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Dependência financeira do 
dinheiro do marido 

Vulnerabilidade financeira Múltiplas 
vulnerabilidades: 

reprodução da espiral da 
pobreza/exclusão social Marido "gastou tudo" 

Dificuldade de arrumar "bico" 

Nunca trabalhou 
Falta dinheiro para pagar as 
contas 

Precariedade habitacional Moradia: vidas em palafitas 
"Moro na favela por falta de 
opção" 

Remoção/despejo 
Aluguel 
Ausência de saneamento 
básico 

Risco de 
enchente/incêndio/quebra das 
vigas 

Violência/tráfico: medo 
Mudança constante de 
moradia/bairro/cidade: quebra 
de antigos laços 

Problemas de saúde Problemas de saúde 
crônicos 

Proteção das(os) filhas(os) Significado do Bolsa 
Família 

 
 
 
 
 

Bolsa Família no contexto 
urbano: "ajudinha" 

Dinheiro garantido para 
sobrevivência 

"Ajudinha" 
Felicidade/vitória 
Direito 
Maternidade Motivação para se inscrever 

no programa Sem renda do marido 
(desempregado/fugiu/foi preso) 

Alternativa ao desemprego 
Mudança de bairro/casa 
Influência de amigas que 
recebiam 

Oportunidade de capacitação 
profissional 

Serviços assistenciais: 
pontualidade das relações 
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Não frequenta grupos (relação 
pontual com o CRAS) 

versus. potencialidade para 
novas conexões 

Falta de tempo para frequentar 
os grupos 

Influência positiva da 
assistente social ("cuidadora") 

Amizade no CRAS/posto de 
saúde 

Corte do benefício por 
descumprimento das regras 

Condicionalidades e 
instrumentalização da 

mulher Condicionalidades ajudam a 
organizar as tarefas 
Reforma do “barraco” Efeitos positivos do Auxílio 

Emergencial 
Contexto: efeitos positivos 
e negativos pandemia de 

COVID-19 
Investimentos em bens 
domésticos (Wifi, televisão, 
fogão, etc.) 

“Benção” 
Interrupção dos grupos e 
atendimentos no CRAS 

Distanciamento da política 
social 

Interrupção da escola das(os) 
filhas(os) 

Sobrecarga do trabalho 
doméstico 

Falta de tempo: filhas(os) em 
casa 

Desemprego Aumento da vulnerabilidade 
financeira Suspensão do trabalho 

(faxinas, bicos, trabalhos 
informais, etc.) 

Fonte: Elaboração própria 

 


